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 التوحيد 

  . ...نهج البالغه؛ كتاب التوحيد، كتاب أوله الحمد وآخره الُشكر، وبين الحمد والشكر ِعطُر التوحيد من سمائه

ِى حقهُه المجتهدون... الى آخر أوله الحمدّلله الذي ال يبلُغ ِمدحته القائلون، وال ُيحصي نعما ون، وال يؤده ءه العادُّ

  .الخطبة

ه  لقد تكلهم االمام اميُرالمؤمنين عن التوحيد بأفضل شكل، فلو جمعنا اقوال المتكلمين والعارفين وكل من تفوه

ين بعتارة بالتوحيد أو كتب فيه لفاقت كلمة اميرالمؤمنين في التوحيد على كا ماكتبوا و تفوهوا قال اميرالمؤمن

  .قصرة وبليفة جدا  

ه، والمذلُ أن الَتتهمُه الن كل موهم محدود، وّللاه اليحد بوهم، واعتقاد االنسان يعدله هو أن  التوحيُد أن التتوهمَّ

  . ...الَتتهمُه في أفعالِه بظن عدم الحكمة فيها، وهذا منتهى معنى التوحيد

ه وكمالُ معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيدهُ وكمالُ وعند ما يقول أميرالمؤمنين: أولُ الديِن معرفت

  ....توحيده االخالص له وكمالُ اإلخالص له نفي الصفات عنه

فأين نجد مثل هذِه العبارات التي تدخل الى القلب بال جواز مرور، وبالشرطة وحرس النه كالم نابع في القلب، 

  .ليه السالم أنه يقول بلسانه ما يقتحم القلوب ويستقر في األفئدةوهذا هو سرُّ البالغة عند اميرالمؤمنين ع



ون المحدثات   .فهو ''كائن ال عن حدٍث'' إلنه مكه

  .و''موجوٌد ال عن عدٍم'' ألنه موجد المعدومات

'' إذا أوجده من ال مادة وال لكي تحصل له فائدةٌ من الخلق   . ...و''أنشأ الخلق إنشاء  وابتدأه إبتداء 

أردنا كتابا  في التوحيد هو صنو القرآن الكريم فعلينا بنهج البالغة الذي يضم ما قاله أميرالمؤمنين عليه  فإذا

  .السالم وما كتيه من رسائل كانت غايته من ذلك هو الهداية العامة للبشرية، وأول منطلق للهداية هو التوحيد

معا  صالحا  يقوم على العدل واإلنصاف ولن يتحقق هذا لقد أراد أميرالمؤمنين عليه السالم بكلماته أن يبني مجت

المجتمع إاله أن يرسي على قاعدة متينة هي قاعدة التوحيد هو عمل األنبياء. وفي أجل هذِه الواجبات بعث ّللاه 

  .األنبياء للبشرية

  .دخل الى القلبوهكذا يتحدث أميرالمؤمنين عليه السالم عن االنبياء والنبوة، وهو حديث ينطلق من القلب لي

  

 معرفة ّللاَّ وصفاته 

 ّللاَّ خالق كل شي ء 

ِ َبَطنَ  اِت اأْلُُمورِ  (1)اْلَحْمُد ّلِله ُهوِر، َواْمَتَنَع َعلى َعْيِن اْلَبِصيِر، َفال َعْيُن َمْن لَْم َيَرهُ (2) َخفِيه ، َوَدلَّْت َعلَْيِه أَْعالُم الظُّ

 (3)...ُيْبِصُرهُ  ُتْنِكُرهُ، َوال َقْلُب َمْن أَْثَبَتهُ 

 ُيقَِيمها بِِمساكِ  أَرانا ِمْن َملَُكوِت قُْدَرتِِه، َوَعجاِئِب ما َنَطَقْت بِِه آثاُر ِحْكَمتِِه، َواْعتِراِف اْلحاَجِة ِمَن اْلَخْلِق إلى أَنْ 

(4) 

تِهِ    :قُوَّ

ِة لَُه َعلى َمْعِرَفتِِه، َفَظَهَرْت    .فِي اْلَبدائِِع الَّتي أَْحَدَثها آثاُر َصْنَعتِِه َوأَْعالُم ِحْكَمتِهِ ما َدلَّنا بِاْضِطراِر ِقياِم اْلُحجَّ

ْدبِيِر ناِطَقٌة، َودَ  ُتُه بِالتَّ ة  لَُه. َوَدلِيال  َعلَْيِه، َوإْن كاَن َخْلقا  صاِمتا  َفُحجَّ اللَُتُه َعلَى اْلُمْبِد ِِ َفصاَر ُكلُّ ما َخلََق ُحجَّ

 (5)...قائَِمةٌ 

  

 شواهد خلقه 

داتٍ  مواِت ُمَوطَّ : َفأََجْبَن طائِعاٍت، ُمْذِعناٍت،  (6) َفِمْن َشواِهِد َخْلقِِه: َخْلُق السَّ باِل َعَمٍد، قائِماٍت باِلَسَنٍد. َدعاُهنَّ

ئاٍت،   (7)َغْيَر ُمَتلَكِّ

  .َوال ُمْبِطئاتٍ 



واِعيَ  ِة، َواْذعاُنُهنَّ بِالطَّ ُبوبِيَّ  (8)ِة، َولَْوال إْقراُرُهنَّ لَُه بِالرُّ

ا ِب، َواْلَعَمِل الصه يِّ ا  لَِمالئَِكتِِه، َوال َمْصَعدا  لِْلَكلِِم الطَّ  (9) .لِِح ِمْن َخْلقِهِ لَما َجَعلَُهنَّ َمْوِضعا  لَِعرِشِه، َوال َمْسَكنه

  

 النظر في معالم التوحيد 

َجِر، واْلماِء وا باِت والشَّ ْمِس َواْلَقَمِر، َوالنَّ ِر هِذِه اْلبِحاِر، َفانُظْر إلَى الشَّ ْلَحَجِر، واْختاِلِف هَذا اللَّْيِل والنَّهاِر، َوَتَفجُّ

ِق هِذِه اللُّغاِت َواأْلَْلُسِن اْلُمْخَتلِفاتِ  (10)َوَكْثَرِة ُهِذِه اْلِجباِل، َوُطوِل هِذِه اْلقاِلِل،    .َوَتَفرُّ

َر َوَحَحَد اْلُمَدبِّ    .رَ َفاْلَوْيلُ لَِمْن أَْنَكَر اْلُمَقدِّ

باِت ما ُهْم َكالنَّ َعْوا، َوال  (11) لَُهْم زاِر ٌِ، َوال الِْختاِلِف ُصَوِرِهْم صانٌِع، َولَْم َيْلَجُؤوا َزَعُموا أَنَّ ٍة فِيما ادَّ إلى ُحجَّ

 (13) !، َوَهلْ َيُكوُن بِناٌء ِمْن َغْيِر باٍن؟! أَْو ِجناَيٌة ِمْن َغْيِر جاٍن؟ (12) َتْحقِيٍق لِما أوَعْوا

  

ر مفتاح الحق والمعرفة   التفكه

ِريِق، َوخافُوا َعذاَب اْلَحِريِق؛ َولكِ  ْعَمِة، لََرَجُعوا إلَى الطَّ ُروا فِي َعِظيِم اْلقُْدَرِة، َوَجِسيِم النِّ نَّ اْلقُلُوَب َعلِيلٌَة، َولَْو َفكَّ

  !َواأْلَْبصاَر َمْدُخولَةٌ 

ى لَُه اْلَعْظَم أاَل َيْنُظُروَن إلى َصِغيِر ما َخَلَق؟! َكيْ  ْمَع َواْلَبَصَر، َوَسوه َف أَْحَكَم َخْلَقُه، َوأَْتَقَن َتْرِكيبُِه، َوَفلََق لَُه السَّ

 .(15)،(14)َواْلَبَشرَ 

  

 عجائب خلقة النملة 

ِتها، َولَطاَفِة َهْيئتها، ال ُتنالُ ِبلَْحِظ اْلَبَصِر، َوال بِ  ْملَِة! فِي ِصَغِر ُجثَّ ْت َعلى أُنُظُروا إلَى النَّ ُمْسَتْدَرِك اْلفِكِر، َكْيَف َدبَّ

ها لِبَ  ها، َتْجَمُع فِي َحرِّ ها فِي ُمْسَتَقرِّ َة إلى ُحْجِرها، َوُتِعدُّ ْت َعلى ِرْزَقها، َتْنُقلُ اْلَحبَّ ْرِدها، َوفِي أَْرِضها، َوُصبَّ

 (16) .ُوُروِدها لَِصَدِرها

َفا(17)َمْكفُولٌَة بِِرْزقِها، ِمْرُزوَقٌة بَِوْفقِها اُن َولَْو فِي الصَّ يه اُن، َوال َيْحِرُمَها الدَّ  (18) ، ال ُيْغفِلَُها اْلَمنه

ْرَت فِي َمجاِري أَْكلِها: فِي ُعْلِوها َوُسْفلِها، َوما فِي اْلَجْوِف ِمْن  .(20)،(19)اْليابِِس، َاْلَحَجِراْلجاِمسِ  َولَْو َفكَّ

أسِ  (21) َشراِسيفِ    !!ِمْن َعْينِها َوأُُذنِها، لََقَضْيَت ِمْن َخْلقِها َعَجبا ، َولَِقيَت ِمْن َوْصفِها َتَعبا   َبْطنِها، َوما فِي الرَّ

َعلى َخْلِقها قاِدٌر. َفَتعالَى الَِّذي أَقاَمها َعلى َقوائِِمها، َوَبناها َعلى َدعائِِمها، لَْم َيْشَرْكُه فِي فِْطَرتِها فاِطٌر، َولَْم ُيِعْنُه 

اللَُة إاله َعلىَولَْو َضَربْ    :َت فِي َمذاِهِب فِْكِرَك لَِتْبلَُغ غاياتَِه، ما َدلَّْتَك الدَّ



. َوَما اْلجَ  ْحلَِة، لَِدلِيِل َتْفِصيِل ُكلِّ َشْي ٍء، َوغاِمِض أْختاِلِف ُكلِّ َحيٍّ ْملَة ُهَو فاِطُرالنَّ لِيلُ َواللَِّطيُف، أَنَّ فاِطَر النَّ

قِيلُ َواْلَخفِيُف، ِعيُف فِي َخْلقِِه إال َسواءٌ  َوالثَّ  (22) .َواْلَقِويُّ َوالضَّ

  

 ياللعجب!! هذه اعجوبة أخرى 

  :َوإْن ِشئَت قُْلَت فِي اْلَجراَدةِ 

، َوَفَتحَ  (23)إْذ َخلََق لَها َعْيَنْيِن َحْمراَوْيَن، َوأَْسَرَج لَها َحَدَقَتْيِن َقْمراَوْيَن،  ْمَع اْلَخفِيَّ لََها الَفَم  َوَجَعلَ لََها السَّ

، َوناَبْيِن بِِهما َتْقِرُض، َوِمنَجلَْينِ  ، َوَجَعلَ لََها اْلِحسَّ اْلَقِويَّ ِويَّ ا ُِ فِي َزْرِعِهْم،  (24) السَّ ره بِِهما َتْقبُِض، َيْرَهُبَها الزُّ

، َوَتْقِضَي ِمْنُه َشَهواتِها، (26)ي َنَزواتِهاَولَْو أَْجلَُبوا بَِجْمِعِهْم، َحتهى َتِرَد اْلَحْرَث فِ (25) َوال َيْسَتِطيُعوَن َذبَّها

 (27) .َوَخْلقُها ُكلُُّه ال َيُكوُن إْصَبعا  ُمْسَتِدقَّة  

 عجائب خلقة الحيوان 

 ها، َوأَْصناِف أَْسناخِ (29)َوسائِِمها (28) َولَِو اْجَتَمَع َجِميُع َحَيوانِها: ِمْن َطْيِرها، َوَبهائِِمها، َوما كاَن ِمْن ُمراِحها

أَُمِمها َوأَْكياِسها، َعلى إِْحداِث بُِعوَضٍة، ما َقَدَرْت َعلى إْحداثِها، َوال َعَرَفْت َكْيَف  (31) َوأَْجناِسها، َوُمَتبِلَِّدةِ  (30)

َرْت ُعقُولُها فِي ِعْلِم ذلَِك َوتاَهْت، َوَعَجَزْت قُواها َوَتناَهْت، َوَرَجعَ  بِيلُ إلى ايجاِدها، َولََتَحيَّ  (32) ْت خاِسئة  السَّ

ْعِف َعْن إْفنائِها(33)َحِسيَرة   ة  باْلَعْجِز َعْن إْنشائِها، ُمْذِعَنة  بالضَّ  (34) .، عاِرَفة  بأَنَّها َمْقُهوَرةٌ، ُمقِرَّ

  

 عجائب خلقة االنسان 

ا  (36)ِدهاق ا،  ، ُنْطَفة  (35)أَْم هَذا الَِّذي أَنَشأَهُ فِي ُظلُماِت اأْلَْرحاِم، َوُشُغِف اأْلَْستارِ  ... ، (37)، َوَعلََقة  ُمحاق 

ا ا َو يافِعا  (38)َوَجنِين  ا، َوَولِيد  ا، َوَبَصرا  الِحظا ، لَِيْفَهَم ُمْعَتبِرا ، (39)، َوراِضع  ا الهفِظ  ا حافِظا  َولِسان  ، ُثمَّ َمَنَحُه َقْلب 

ا، َحَتى إذا قاَم اْعتِدالُُه، َواْسَتوى ِمث ُر ُمْزَدِجر  ا(40)الُهُ َوُيَقصِّ ا، َوَخَبَط ساِدر   .(42)،(41) .، َنَفَر ُمْسَتْكبِر 

...  ، ِويُّ َها اْلَمْخلُوُق السَّ ُ  (43)أَيُّ ، في ُظلُماِت اأْلَْرحاِم، َوُمضاَعفاِت اأْلَْستاِر، ُبِدَئَت ''ِمْن  (44) َواْلُمْنَشأ اْلَمْرِعيُّ

 (48) َوأََجٍل َمْقُسوٍم، َتُمورُ  (47)، ''إِلى َقَدٍر َمْعلُومٍ  (46)َمِكيٍن، ِمْن ِطيٍن''، َوُوِضْعَت ''في َقراٍر  (45) ُساللَةٍ 

َك َجنِينا  ال ُتِحيرُ  ، َوال َتْسَمُع نِداء   (49) في َبْطِن أُمِّ   .ُدعاء 

َك إِلى داٍر لم َتْشَهْدها، َولَْم َتْعِرْف ُسُبلَ َمنافِِعها، َفَمْن َهداكَ  َك،  ُثمَّ أُْخِرْجَت ِمْن َمَقرِّ الِجتِراِر اْلِغذاِء ِمْن َثْدي أُمِّ

َفَك ِعْنَد اْلحاَجِة َمواِضَع َطلَِبَك َوإِراَدتَِك؟  .(50) !َوَعرَّ



ا َيقُولُُه اْلُمَشبِّ  ... ُ َعمه ُهوَن بِِه، َفُهَو الَِّذي َتْشَهُد لَُه أَْعالُم اْلُوُجوِد َعلى إْقراِر َقْلِب ِذي اْلُجُحوِد. َتعالَى ّللاَّ

ا  َكبِيرا  َوا  .(51)ْلجاِحُدون لَُه ُعلُوَّ

  

 النبوة العامة والخاصة 

 النبوة 

عندما يتحدث االمام أميرالمؤمنين عليه السالم عن النبوة، يتحدث عن عمق الفكر وسعة المعرفة بدقائق األمور 

هذِه المعرفة الدقيقة  فهو اليتكلم عن اجتهاد أو مظنة أويلقي رأيأ كما يفعل ذالك الحكماء والمتكلمون. َوتجلي

  .بخبايا النبوة في كلماته الدقيقة التي تجد فيها آية زياده أو نقيصته ال في اللفظ وال في المعنى

ُر ُهم منِسيَّ  يقول اميرالمؤمنين عليه السالم فبعث فيهم ُرُسله، وواتر اليِهْم أنبياءه ليستأُدُهْم ميثاق فطرته، ويذكِّ

وا َعلَيه رهنعمتِِه، ويحتجه بليغ، وُيثيرا لهم َدفائَن العقول، وُيروهم اآليات المَقدَّ   .م بالتَّ

فقد ذكر الشيخ المفيد بأن العقل البشري يحتاج في علمه ونتائجه الى السمع... وأنه البد في أول التكليف 

  :وواجب الرسول كما يقول أميرالمؤمنين عليه السالم (52) وإبتدائه في العالم من رسول

وإذ أخذ ربك في بني آدم في ظهورهم ذريتهم )ليستأُدوُهْم ميثاق فطَرته، إشارة الى اآلية الكريمة أوال : 

، فقد  (53)(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إنا كنها عن هذا غافلين

لق العليم القدير وقد جاء األنبياء ليطلبوا من أخذ ّللاه في البشر عهدا  أن يقروا بربوبيته ويعترفوا بأنه الخا

  .البشر العمل بموجب هذا الميثاق اإللهي

ُروُهم؟ نعمته، فاإلنسان مأخوٌذ في النسيان لفظا  ومعنى  وقد نست األقوام الماضية نعم ّللاه فجاء  ثانيا : وُيذكِّ

م بأنه ّللاه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح فهذا بني ّللاه هود جاء قومه ليذكره :األنبياء ليذكروهم بتلك لنعم

وزادهم في الخلق بسطة وذلك صالح بني ّللاه جاء ليذكر قومه نعمة ّللاه في تبؤهم األرض يتخذون في سهولها 

قصورا  وينحتون في الجبال بيوتا  وذلك موسى بني ّللاه جاء ليذكر بني اسرائيل بنعم ّللاه  ِ ليهم. وهكذا كل بنيه 

  .الناس بما أنعم ّللاه عليهم جاء لتذكير

  .ثالثا : يحتجون عليهم بالتبليغ لئال يعتذروا في ترك طاعته

  .رابعا : ويثيروا لهم دفائن العقول؛ من علم وحكمه ومعرفة أنعم ّللاه بها على االنسان

  .خامسا : ويرهم اآليات المقدرة: وهي المعجزات التي ال تستطيع العين مشاهدتها بدون مرشد

  



سالة االلهية   في الره

ِ اْلَمْعُروِف ِمْن َغْيِر ُرْؤَيٍة، اْلخالِِق ِمْن َغْيِر َمنَصَبٍة،   (54)اْلَحْمُدّلِله

تِِه، َوساَد اْلُعَظماَء بُِجوِدِه. َوُهَو الَِّذي أَْسَكنَ  ْنيا َخْلَقهُ  َخلََق اْلَخالئَِق بِقُُدَرتِِه، َواْسَتْعَبَد اأْلَْرباَب بِِعزَّ ، َوَبَعَث إِلَى الدُّ

رُوُهْم َمْنِسيَّ نِْعَمتِِه،  (56)َوواَتَر (55) ...اْلِجنِّ َواإْلِْنِس ُرُسلَهُ  إلَْيِهْم أَْنبِياَءهُ، لَِيْسَتأُْدوُهْم ِميثاَق فِْطَرتِِه، َوُيَذكِّ

ْبلِيِغ، َوُيثِيُروا لَُهْم َدفائَِن اْلُعقُوِل َوُيرُ  وْا َعلَْيِهْم بِالتَّ وُهْم آياِت اْلُمْقِدَرِة: ِمن َسْقٍف َفْوَقُهم َمْرفُو ٍِ، َوِمهاٍد َوَيْحَتجُّ

ُتْهِرُمُهْم، َوأَْحداٍث َتتاَبُع َعلَْيِهْم. َولَْم ُيْخِل ّللاَّ  (57) َتْحَتُهم َمْوُضو ٍِ، َوَمعايَِش ُتْحيِيِهْم، َوآجاٍل ُتْفنِيهْم، َوأَْوصابٍ 

ةٍ ُسْبحاَنُه َخْلَقُه ِمْن َنبِىٍّ ُمْرَسلٍ  ٍة الِزَمٍة، اَْو َمَحجَّ  (59) ...قائَِمهٍ  (58) ، أَْو ِكتاٍب ُمْنَزٍل، اَْو ُحجَّ

، َتناَسَخْتُهمْ  ُهْم فِي َخْيِر ُمْسَتَقرٍّ  (60) َفاْسَتْوَدَعُهْم فِي أَْفَضِل ُمْسَتوَد ٍِ، َوأََقرَّ

ِ َخلَفٌ  كرائُِم اأْلَْصالِب إلى ُمَطهَّراِت اأْلَْرحاِم، ُكلَّما َمضى ِمْنُهمْ   (61) ...َسلٌَف قاَم ِمْنُهْم بِِديِن ّللاَّ

َى لَُه َمْن َبْعَدهُ،  بِيَن لَُهْم: ِمْن سابٍِق ُسمِّ ُر بِِهْم قِلَُّة َعَدِدِهْم، َوال َكْثَرةُ اْلُمَكذِّ َفُه َمْن َقْبلَُه: ُرُسلٌ ال ُتَقصِّ أَْو غابٍِر َعرَّ

 (62) َعلى ذلَِك َنَسلَتِ 

ُهوُر، َوَسَلَفِت ااْلباُء، َوَخلََفِت اأْلَْبناءُ اْلقُرُووُن، وَ   (63) .َمَضِت الدُّ

  

سالة المحمدية   الره

َدا  َرُسولَ ّللاَّ َِصلَّى ّللاَّ ُ َعلَْيِه َوالِِه إِلْنجاِز ِعَدتِِه،  تِِه، َمأُخوذا  َعلَى  (64)إلى أَْن َبعَث ّللاَّ ُسْبحاَنُه ُمَحمَّ َوَتماِم ُنُبوَّ

بيَّ  ِريَن (66) ...َكِريما  ِميالُدهُ  (65)يَن ِميثاقُُه، َمْشُهوَرة  ِسماُتُه، النَّ ِة ِطْفال ، َوأَْنَجَبها َكْهال ، أَْطَهَر اْلُمَطهَّ َخْيَراْلَبِريَّ

 ، ُ اْلَخْلقَ  (69)،(68) ...َوأَْجَوَد اْلُمْسَتْمَطِريَن ِديَمة   (67)ِشيَمة  ِن َجَعلَُه فِي َخْيِرِهما، لَْم فِْرَقَتيْ  (70) ُكلَّما َنَسَخ ّللاُّ

 (72)َوالَضَربَ  (71)ُيْسِهْم فِيِه عاِهٌر، 

َجَرِة  (76)َمْغِرسا ،  (75) َوأََعزِّ اأْلُرُوماتِ  (74)َفأَْخَرَجُه ِمْن أَْفَضِل اْلَمعاِدِن َمْنبِتا ، (73) ...فِيِه فاِجرٌ  ِمَن الشَّ

َواُْسَرُتُه َخْيُر  (80)ِعْتَرُتُه َخْيُر اْلِعَتِر، (79) ...ِمنها أَُمناَءهُ  (78) َتَجبَ ِمْنها أَنبِياَءهُ، َوان (77) الَّتِي َصَد َِ 

َجِر، َنَبَتْت فِي َحَرٍم، َوَبَسَقتْ   ...فِي َكَرٍم، لَها ُفرُو ٌِ ِطوالٌ، َوَثَمَرةٌ ال ُتنالُ  (81) اأْلَُسِر، َوَشَجَرُتُه َخْيُر الشَّ

لٌَة، أَْغصاُنها ُمْعَتِدلٌَة، وَ (82) َة، َوِهْجَرُتُه بَِطْيَبَة،  (83)ثِماُرها ُمَتَهدِّ َعالبِها ِذْكُرُه، َواْمَتدَّ ِمْنها  (84)َمْولُِدهُ بَِمكَّ

ِة كافَِيٍة، َوَمْوِعَظٍة شافَِيٍة، َوَدْعَوٍة ُمَتالفَِيةٍ  َقَمَع بِِه اْلبَِد َِ ، أَْظَهَر بِِه الشَّرائَِع اْلَمْجُهولََة، وَ (85)َصْوُتُه، أَْرَسلَُه بُِحجَّ

َن بِِه اأْلَْحكاَم اْلَمْفُصولَةَ   .(87)،(86) اْلَمْدُخولََة، َوَبيَّ

  



 رسالة االسالم في ظلمة الجاهلية 

ياِء الاله  اِطِع، َوالضِّ يِن اْلَمْشُهوِر، َواْلِعْلِم الَمأُثوِر، َواْلِكتاِب اْلَمْسُطوِر، َوالنُّوِر السه اِد ِِ ِمِع، أَْرَسلَُه بِالدَّ   .َواأْلَْمِر الصه

ناِت، َوَتْحِذيرا  بِاآْلياِت، َوَتْخِويفا  ِباْلَمُثالِت،  ُبهاِت، َواْحتِجاجا  ِبالَبيِّ اُس فِي فَِتٍن اْنَجَذمَ  (88)إزاَحة  لِلشُّ  (89) َوالنه

يِن، َوَتَزْعَزَعْت َسواِري ْجُر،  (90)فِيها َحْبلُ الده َت اأْلَْمُر، َوضاَق اْلَمْخَرُج، َوَعِمَي  (91)اْلَيقيِن، َواْخَتلََف النَّ َوَتَشتَّ

  .اْلَمْصَدرُ 

ْيطاُن، َوُخِذلَ اإْليماُن، َفاْنهاَرْت َدعائُِمُه، َوتَ  ْحمُن، َوُنِصَر الشَّ َرْت َفاْلُهدى خاِملٌ، َواْلَعمى شاِملٌ، ُعِصَي الرَّ َنكَّ

ْيطاَن فَسلَُكوا َمسالَِكُه، َوَوَرُدوا َمناِهلَهُ (93)ُسُبلُُه، َوَعَفْت ُشُرُكهُ  (92) َمعالُِمُه، َوَدَرَستْ  ، بِِهْم (94)، أَطاُعوْا الشَّ

 .َوقاَمْت َعلى َسنابِِكها (96)َوَوِطَئْتُهْم بِأَْضالفِها،  (95)ساَرْت أَْعالُمُه، َوقاَم لِواُؤهُ، فِِى فَِتٍن داَسْتُهْم بِأَْخفافِها، 

(97) 

َن جاِهلُوَن َمْفُتوُنوَن، فِي َخْيِر داٍر َوَشرِّ ِجيراٍن، َنْوُمُهْم ُسُهوٌد، َوُكْحلُُهْم ُدُمو ٌِ، بِأَْرٍض َفُهْم فِيها تائُِهوَن حائِرو

 .(98)...عالُِمها ُمْلَجٌم، َوجاِهلُها ُمْكَرمٌ 

  

 ظلمات قبل الظهور 

 (99) أَْرَسلَُه َعلى ِحيِن َفْتَرةٍ 

ُسِل، َوُطوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلُ  ِمَن  (101) ِمَن اْلفَِتِن، َوانتِشاٍر ِمَن اأْلُُموِر، َوَتلَظٍّ  (100)َمِم، َواْعتِزاٍم ِمَن الرُّ

ْنيا كاِسَفُة النُّوِر، ظاِهَرةُ اْلُغُروِر، َعلى ِحيِن اْصفِراٍر ِمْن َوَرقِها َوإياٍس ِمْن َثَمِرها، واغْ  ِوراٍر اْلُحُروِب، َوالدُّ

َمةٌ ِمْن مائِها، َقد َدَرَسْت أ (102) دى، َفِهَي ُمَتَجهِّ الَْهلِها، عابَِسٌة فِي  (103) ْعالُم اْلُهدى، َوَظَهَرْت أْعالُم الرَّ

 (107) اْلَخْوُف، َوِدثاُرَها (106) َوِشعاُرَها (105)َوَطعاَمَها الِجيَفُة،  (104)َوْجِه طالِبِها. َثَمُرَها اْلفِْتَنةُ 

ْيفُ   فِي فِْتَنٍة، َقِداْسَتْهَوْتُهُم اأْلَْهواُء، َواْسَتَزلَّْتُهمُ  (109) لٌ فِي َحْيَرٍة، َوحاِطُبونَ َبَعَثُه َوالنهاُس ُضالَّ (108) ...السَّ

ْتُهمُ  (110) ُة اْلَجْهالُء،  (111) اْلِكْبِرياُء، َواْسَتَخفَّ َحيارى فِي ِزْلزاٍل ِمَن اأْلَْمِر، َوَبالٍء ِمَن اأْلَْمِر،  (112)اْلجاِهلِيَّ

  .اْلَجْهلِ  َوَبالٍء ِمنَ 

  

 فجر اإلسالم 

ِريَقِة، َوَدعا إلَى اْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِصيَحِة، َوَمضى َعلَى الطَّ ُ َعَلْيِه َوالِِه فِي النَّ  (113) .اْلَحَسَنةِ  َفبالََغ َصلَّى ّللاَّ



أَُهْم َمَحلََّتُهْم، َفاْسَتداَرْت َرحاُهمْ ...  ...(116)،(115) ...َواْسَتقاَمْت َقناُتُهمْ  (114)، َحتهى أَراُهْم َمنجاَتُهْم، َوَبوَّ

سالََة صاِدعا   (117)أَْرَسلَُه بُِوُجوِب اْلُحَحِج، َوُظُهوِر اْلَفلَِج،  بِها، َوَحَملَ َعلَى  (118) َوإيضاِح اْلَمْنَهِج، َفَبلََّغ الرِّ

ِة داال  َعلَْيها، َوأَقاَم أَْعالَم اإلِْهتِداِء، َوَمنا ياِء، َوَجَعلَ أَْمراسَ اْلَمَحجَّ ، َوُعَرى اإلْيماِن  (119) َر الضِّ اإلْسالِم َمتِيَنة 

 (120) .َوثِيَقة  

، َواْلِمْنهاج اْلباِدي،   (122) ...َواْلِكتاِب اْلهاِدي (121)إِْبَتَعَتُه بِالنُّوِر اْلُمِضي ِء، َواْلُبْرهاِن اْلَجلِيِّ

  

 القرآن الكريم 

دا  بالحق   فبعث محمه

 رآن برنامج الحياة الق

ْيطاِن إلى طاَعتِهِ    .لُِيْخِرَج ِعباَدهُ ِمْن ِعباَدِة اأْلَْوثاِن إلى ِعباَدتِِه، َوِمْن طاَعِة الشَّ

وا بِِه َبْعَدإِْذ َجَحُدوهُ،  ُهُم إِْذ َجِهلُوهُ، َولُِيِقرُّ َنُه َوأَْحَكَمُه لَِيْعلََم اْلِعباُد َربَّ   .ُتوهُ َبْعَد إْذ أََنكُروهُ َولُِيْثبِ بِقُْراٍن َقْدَبيَّ

َفُهم ِمْن َسْطَوتِهِ  (123) َفَتَجلهى َوَكْيَف  لَُهْم ُسْبحانُه فِي ِكتابِِه ِمْن َغْيِر أَن َيُكوُنوْا َرأَْوهُ بِما أَراُهم ِمْن قُْدَرتِِه، ِو َخوَّ

 (125) ...قِماتِ َواْحَتَصَد َمِن اْحَتَصَد بِالنَّ  (124)َمَحَق َمْن َمَحَق بِاْلَمُثالِت، 

ا الَيْخُبو ا الُتْطَفأُ َمصابِيُحُه َوِسراج  ا (126) أَْنَزلَ َعلَْيِه اْلِكتاَب ُنور  ال  (127) َتَوقُُّدهُ، َوَبْحرا  الُيْدَرُك َقْعُرهُ، َوِمْنهاج 

ا الُيْظلُِم َضْوُؤهُ، َوفُْرقانا  الَيْخَمُد ُبْرهاُنُه وَ  (128)َيِضلُّ َنْهُجُه،  ُبْنيانا  الُتْهَدُم أَْركاُنُه َوِشفاء  الُتْخشى َوُشعاع 

ا الُتْهَزُم أَْنصاُرهُ َوَحقه ا الُتْخَذلُ أَُعواُنهُ    .أَْسقاُمُه، َوِعزه 

 َوأَثافِي   (131)اْلَعْدِل َوُغْدْراُنُه،  (130)َوَينابِيُع اْلِعْلِم َوُبُحوُرهُ، َوِرياضُ  (129)َفُهَو َمْعِدُن اأْلَيماِن َوُبْحبُوَحُتُه، 

 َوُعيُوٌن الُيْنِضُبها (134)َوَبْحٌر الَيْنِزفُُه اْلُمْسَتنِزفُوَن،  (133)اإلِْسالِم َوُبْنياُنُه، َوأَْوِدَيُة اْلَحقِّ َوِغيطاُنُه،  (132)

 (136) اْلماتُِحوَن، َوَمناِهلُ  (135)

ائُِروَن، َوآكامٌ اْلواِرُدوَن، َوَمناِزلُ الَيِضلُ َنْهَجها الْ  (137) الُيِغيُضَها  (138) ُمسافُِروَن، َوأَْعالٌم الَيْعمى َعْنَها السه

وز َعْنها ُُ  .(140)اْلقاِصُدونَ  (139) الَيُج

  

 عليكم بالقرآن 

ا َلقُلُوِب اْلفَُقهاِء، َوَمحاجَّ ... ا لََعَطِش اْلُعلَماِء، َوَربِيع  ُ ِريه  لَحاِء، َوَدواء   (141) َجَعلَُه ّللاَّ لَْيَس َبْعَدهُ داٌء،  لُِطُرِق الص 

ا لََمْن َتَوالَهُ،  ا َذْرَوُتُه، َوِعزه  ا لَْيَس َمَعُه ُظْلَمٌة. َوَحْبال  َوثِيق ا ُعْرَوُتُه، َوَمْعقاِل  َمنِْيع  ى َوُنور  ا لَِمْن َدَخلَُه، َوُهد  َوِسْلم 



ا لَِمْن َتكَ  ا لَِمِن انَتَحلَُه، َوُبْرهان  ا لَِمْن خاَصَم بِِه، َوَفْلجا  لَِمِن ائَتمَّ بِِه، َوُعْذر  لَِمْن حاجَّ بِِه.  (142)لََّم بِِه، َوشاِهد 

ة   َم، َوُجنَّ ة  لَِمْن أْعَملَُه، َواَية  لَِمْن َتَوسَّ َم،  (143) َوحاِمال  لَِمْن َحَملَُه، َوَمِطيَّ َُ ا لَِمْن َوعى،  (144)لَِمْن اْسَتاْل َوِعْلم 

ا لَِمْن َروى، َوُحْكم    .(146)،(145)ا لَِمْن َقضىَوَحِديث 

ا أِلَْهِل َزمانِِه َوِرْفَعة  ألَْعوانِِه،  ... تِِه، َوَربِيع  ا لِِرسالَتِِه، َوَكراَمة  ألُمَّ ُ ُسْبحاَنُه َبالغ   ...َوَشَرَفا  ألَْنصاِرهِ َجَعلَُه ّللاه

(147) 

اِت،   :(151)َعلى ِفْطَرتِها (150) َوجابِلَ اْلقُلُوبِ  (149)َوداِعَم اْلَمْسُموكاِت،  (148)اللَُّهمَّ داِحَي اْلَمْدَحوه

ٍد صلى ّللا عليه و آله َعْبِدك  (153) َصلَواتَِك َوَنواِميَ  (152) َشقِيَّها َوَسِعيِدَها. اْجَعلْ َشرائِفَ  َبَركاتَِك َعلى ُمَحمَّ

افِع َجْيشاِت اأْلَباِطيِل،  (155)لِما َسَبَق، َواْلفاتِِح لَِما اْنَغَلَق،  (154) َوَرُسولَِك، اْلخاتِمِ  ، َوالده َواْلُمْعلِِن اْلَحقَّ بِاْلَحقِّ

اِمِغ َصْوالتِ  (156) لَ َفاْضَطلََع،  (157) َوالده فِي  (159) قائِما  بِأَْمِرك، ُمْسَتْوفِزا   (158)اأْلَضالِيِل، َكما ُحمِّ

 (160) َمْرضاتَِك، َغْيَر ناِكلٍ 

لَِوْحِيَك، حافِظا  لَِعْهِدك، ماِضيا  َعلى َنفاِذ أَْمِرك، َحتهى  .(163)فِي َعْزٍم، واِعيا   (162) َوالواهٍ  (161)َعْن قُُدٍم، 

 أَْورى َقَبَس 

ِريَق لِْلخابِِط،  (164)اْلقابِِس،  اْلفَِتِن َواأْلثاِم، َوأَقاَم  (166) َوُهِدَيْت بِِه اْلقُلُوُب َبْعَد َخْوضاتِ  (165)َوأَضاَء الطَّ

 (168) .َوَنيِّراِت اأْلَْحكامِ  (167)ْعالِم، ُموِضحاِت اأْلَ 

يِن، َوَبِعيُثكَ  (170) َوَشِهيُدك (169)َفُهَو أَِميُنَك اْلَمأُْموُن، َوخاِزُن ِعْلِمَك اْلَمْخُزوِن،  ،  (171) َيْوَم الدِّ بِاْلَحقِّ

  .َوَرُسولَُك إلَى اْلَخْلقِ 

  .ِمن َفْضلِكَ  (173) َواْجِزِه ُمضاَعفاِت اْلَخْيرِ  (172)اللهُهمَّ اْفَسْح لَُه َمْفَسحا  فِي ِظلَِّك، 

ْبتِعاثَِك لَُه َمْقُبولَ الشَّهاَدِة اللَُّهمَّ أَْعِل َعلى بِناِء اْلبانِيَن ِبناَءهُ، َوأَْكِرْم لََدْيَك َمنِزلََتُه، َوأَْتِمْم لَُه ُنوَرهُ، َواْجِزِه ِمِن ا

ٍة َفْصلٍ َمْرِضيَّ اْلَمقالَِة، ذاَمنِطِق عَ    .ْدٍل، َوُخطَّ

ْعَمِة،  َهواِت،  (174)اللَُّهمَّ اْجَمْع َبْيَننا َوَبْيَنُه فِي َبْرِد اْلَعْيِش َوَقراِر النِّ اِت، َوَرخاِء  (175)َوُمَنى الشَّ َوأَْهواِء اللَّذه

َعِة،  َمأْنِيَنِة َوُتَحِف اْلَكراَمةِ  (176)الدَّ َوال  (179)ْرنا فِي ُزْمَرتِِه َغْيَر َخزايا، َواْحشُ  (178).(177)َوُمنَتَهى الطُّ

 .(182)َوال ضالِّيَن، َوال ُمِضلِّيَن، َوال َمْفُتونِينَ  (181) َوال ناِكثِينَ  (180)ناِدِميَن، َوالناِكبِيَن، 

  

 االمامة والخالفة 

 االمامة 



الكثير في االمامة، فقد أولى كل االمامة هي األصل الثالث في أصول الدين، وقد قيل الكثيٌر في االمامة وُكتب 

مذهٍب دلوه في االمامة لكن أفضل َمن يستطيع أن يتكلم في االمامة هو أميرالمؤمنين عليه السالم أبواألئمة 

  .أبوالحسنين ومنبع كل أئمة العلم والدين

ويستفئ بنور  أال وإِنه لكل مأموم إمامة يقتدي به :يقول أميرالمؤمنين عليه السالم في رسالته البن حنيف

  .ِعلِمه

فاالمام في هذه العبارة المختصرة أكده لنا بأنه االمامة هي ضرورة في ضرورات الحياة إذ ال يمكن للحياة أن 

تستقيم وتستقر على قواعدها بودن وجود القائد، فالقائد بمثابة الراعي الذي بفقده يصبح الغنم هدفا  للذئاب. 

  .االمام ولألمة واجبات يجب أن يؤديا أزاء

  .الواجب األول: هو االقتداء باالمام

م االمام أميرالمؤمنين نفسه للمسلمين: بنا اهتديُتم في الظلماء  الواجب الثاني: االستفادة في علوِمه. وقد قده

 (183) وتسنمتُم العلياء وبنا انضجرتم عن السرار ُوقَِر َسْمٌع لم يفقِه الواعية

ولوال أميرالمؤمنين عليه السالم لما كان يقوم لالسالم  .رسول ّللاه يقندي به الناس فهم أنوار ّللاه وخير قدوة بعد

قائمة فهو الذي أعطى للمسلمين هذه المنزلة والمكانة حيث أصبحوا قادة العالم وملوك األرض فعن طريقة 

سالم أصبح للمسلمين فجٌر تسنمه المسلمون العلياء وبلغوا ما بلغووا في القوة والمنعة. وبأمير المؤمنين عليه ال

  .جديد بعد ليل

أما عن األمر الثاني، فكان أميرالمؤمنين عليه السالم مدرسة ال تنفد معارفها وال تنتِه علومها. فقد أغترف في 

  ..هذِه المدرسة كل صديٍق وعدو

و كالمه لم يقله أسألوني قبل أن تفقدوني، وه :الزال صوت أميرالمؤمنين عليه السالم يلعلع في مسجد الكوفة

إنسان قلبه ولم يقله إنسان بعده وليس أول على الشعور المسؤولية ازاء األمة في هذِه العبارة التي يفتح منها 

، ويريد في المسلمين أن يفترقوا لكن هل فعل المسلمون ذلك   .أميرالمؤمنين مدينة علم رسول ّللاه

يث االنسان لالنسان وابتعد عن الكلمات المنمقة ومن لقد تحدث أميرالمؤمنين عليه السالم عن االمامة حد

  .زخرف القول، فكان صريحا  بليغا  اماما  وسيدا  وقائدا

  

 االمامة امتداد الرسالة 

اِشِر فِي اْلَخْلِق َفْضَلُه، َواْلباِسِط فِيِهْم بِاْلُجوِد َيَدهُ  ِ النه   .اْلَحْمُد ّلِله



دا  َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، َنْحَمُدهُ فِي َجميِع أُُموِرِه، َونَ  سْسَتِعيُنُه َعلى ِرعاَيِة ُحُقوقِِه، َوَنْشَهُد أَْن ال إلَه َغْيُرهُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ

َمه (184)أَْرَسلَُه بِاَْمِرِه صاِدعا ،  : َمْن َتَقدَّ ى أَِمينا ، َوَمضى َرِشيدا ، َوَخلََّف فِينا راَيَة اْلَحقِّ ا َوِبِذْكِرِه ناِطقا ، َفأَده

اْلَكالِم، َبِطُئ اْلقِياِم،  (187) َوَمْن لَِزَمها لَِحَق، َدلِيلُها َمِكيثُ  (186)َوَمْن َتَخلََّف َعْنها َزَهَق،  (185)َمَرَق، 

 (189) .َسِريٌع إذا قامَ  (188)

  

 معرفة االمام معرفة الحق 

ْشَد َحتهى َتْعِرفُوا الَّ  ُكْم لَْن َتْعِرفُوا الرُّ تهى َتْعِرُفوا الَِّذي َنَقَضُه، َواْعلَُموْا أَنَّ َُ ِذي َتَرَكُه، َولَْن َتأُْخُذوا بِِميثاِق اْلِكتاِب َح

ُكوا بِِه َحتهى َتْعِرفُوا الَِّذي َنَبَذهُ    .َولَْن َتَمسَّ

ُهْم َعْيُش اْلِعْلِم، َوَمْوُت اْلَجْهِل، ُهُم الَِّذيَن  ُيْخبُِر ُكْم ُحْكُمُهْم َعْن ِعْلِمِهْم، َوَصْمُتُهْم َفآْلَتِمُسوا ذلَِك ِمْن ِعنِد أَْهلِِه، َفإِنَّ

يَن، َوالَيْخَتلُِفوَن فِيِه، َفُهو َبْيَنُهْم شاهِدٌد صا ِدٌق، َوصاِمٌت َعْن َمنِطقِِهْم، َوظاِهُر ُهْم َعْن باِطنِِهْم، الُيخالُِفوَن الدِّ

 (190) .ناِطقٌ 

  

 اال فالزموا اهل البيت 

ُكْم َفاْلَزُموا َسْمَتُهْم،  اْنُظُروا أَْهلَ َبْيتِ  ، َولَْن ُيِعيُدُوُكْم فِي َردى   (191)َنبِيِّ بُِعوا أََثَرُهْم، َفلَْن ُيخِرُجوُكْم ِمْن ُهدى    .َواتَّ

ُروا َعْنُهْم  (192)َفإْن لََبُدوا َفاْلُبُدوا،   (193) ...َفَتْهلُِكواَوإْن َنَهُضوا َفاْنَهُضوا، َوال َتْسبِقُوُهْم َفَتِضلُّوا، َوال َتَتأَخَّ

ا ُه َيُموُت َمْن ماَت ِمنه ُ َعلَْيِه َوالِِه َوَسلََّم: 'اِنَّ يَن َصلَّى ّللاه بِيِّ اُس ُخُذوها َعْن خاَتِم النَّ َها النه َولَْيَس بَِميٍِّت، َوَيْبلى َمْن  أَيُّ

ا َولَْيَس بِباٍل' َفال َتقُولُوا ِبماال َتْعِرفُوَن، َفِانَّ أَ   (194) ...ْكَثَر اْلَحقَّ فيما ُتْنِكرُونَ َبلَِي ِمنه

  

 االمام معدن الحكمة ومنار الهداية 

ِه، َولََجأُ أَْمِرِه،  ُ  (196)َوَعْيَبُة ِعْلِمِه،  (195)ُهْم َمْوِضُع ِسرِّ ُحْكِمِه، َوُكُهوُف ُكُتبِِه، َوِجبالُ ِدينِه.  (197) َوَموئِل

 .(199)،(198) .َهَب اْرتِعاَد َفرائِِصهِ بِِهْم أَقاَم اْنِحناَء َظْهِرِه، َوأَذْ 

اْلباِطلُ َعْن  (202) َوانزاحَ  (201)ااْلِْعتِصاِم، بِِهْم عاَد اْلَحقُّ ِالى نِصابِِه،  (200) ُهْم َدعائُِم اإْلِْسالِم، َوَوالئِجُ 

  .َعْن َمْنَبتِهِ  (203) َمقاِمِه، َوانَقَطَع لِساُنهُ 



يَن َعْقلَ ِو عا  ...(205).َوِرعاَيٍة، ال َعْقلَ َسما ٍِ َوِروايٍة، َفإِنَّ ُرواَة اْلِعْلِم َكثِيٌر، َوُرعاَتُه َقلِيلٌ  (204) َيةٍ َعَقلُوا الدِّ

يِن، َوِعماُد اْلَيقيِن، إلَْيِهْم َيفِي ُء اْلغالِى،  الِى، َولَُهْم َخصائُِص َحقَّ اْلِوالَيِة،  (206)ُهْم أَساُس الدِّ َوبِِهْم َيْلَحُق الته

ُة َواْلِوراَثُة، اآلَن إْذ َرَجَع اْلَحقُّ إلى اَْهلِِه، َوُنقِلَ إلى ُمنَتَقلِهِ وَ   .(207)فِيِهْم اْلَوِصيَّ

 (209) َوااْلَْعالمُ  (208) َفأَْيَن َتْذَهُبوَن'؟! 'َوأَنهى ُتْؤَفُكوَن'!؟'...

 (210) قائَِمٌة! َواالياُت واِضَحٌة! َواْلَمنارُ 

 (211) تاهُ بُِكْم؟َمنُصوَبٌة! َفأَْيَن يُ 

 (213) َوَبْيَنُكْم ِعْتَرةُ  (212) َبلْ َكْيَف َتْعَمُهونَ 

دقِ  يِن" َوأَْلِسَنُة الصِّ ، "َوأَْعالُم الدِّ ُة اْلَحقِّ ُكْم؟! َوُهْم أَِزمَّ   .َنبِيِّ

 .(215)،(214) ...َفأَنِزلُوُهْم بِأَْحَسِن َمناِزِل اْلقُْراِن، َوِرُدوُهْم ُوُروَدالِهيِم الِعطاشِ 

  

ام ّللاَّ   االئمة قوه

ُ َووَ ... اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ُدوَننا؟ َكِذبا  َوَبْغيا  َعلَْينا، أَْن َرَفَعَنا ّللاه ُهُم الره َضَعُهْم، َوأَْعطانا أَْيَن الَِّذيَن َزَعُموا أَنَّ

  .َوَحَرَمُهْم، َوأَْدَخلَنا َوأَْخَرَجُهمْ 

َة ِمْن قَُرْيٍش ُغِرُسوا في هَذا اْلَبْطِن ِمْن هاِشٍم: الَتْصلُُح َعلى بِنا ُيْسَتْعَطى اْلُهدى، َوُيسْ  َتْجلَى اْلَعمى، إنَّ اأْلَئِمَّ

 (216) .ِسواُهْم، َوالَتْصلُُح اْلُوالةُ ِمْن َغْيِرِهمْ 

ُ  (217) َقْد َطلََع طالٌِع َولََمَع المٌع َوالحَ ...
 بَِقْوٍم َقْوما ، َوبَِيْوٍم َيْوما ، َواْنَتَظْرَنا الئٌِح َواْعَتَدلَ مائِلٌ، َواْسَتْبَدلَ ّللاه

 (218) اْلِغَيرَ 

ِ َعلى َخْلقِِه، َوُعَرفاُؤهُ َعلى ِعباِدِه، الَيْدُخلُ  اُم ّللاه ُة قُوه َما اأْلَئِمَّ َة إاِلهَمْن َعَرَفُهْم  اْنتِظاَر اْلُمْجِدِب اْلَمَطَر. َوإِنَّ اْلَجنَّ

اَر ِاالهَمْن أْنَكَرُهْم َوأَنَكرُوهُ  َوَعَرفُوهُ، َوالَيْدُخلُ   .(219)...النه

سالَِة، َوُمْخَتلَفُ ... ِة، َوَمَحطُّ الرِّ ُبوَّ  .(220)َنْحُن َشَجَرةُ النُّ

نا َوُمْبِغُضنا ْحَمَة، َوَعُدوُّ نا َيْنَتِظُر الرَّ طَوةَ يَ  اْلَملِئَكِة، َوَمعادُن اْلِعْلِم، َوَينابِيُع الُحْكم، ناِصُرنا َوُمِحبُّ  (221) .نَتظُر السَّ

  

 االئمة صنائع ّللاَّ 



يقِيَن، َوَكالُمُهْم َكالُم اأْلَبْ ... دِّ ارُ َوإِنَّي لَِمْن َقْوٍم ال َتأُْخُذُهْم فِي ّللاه لَْوَمُة الئٍم، ِسيماُهْم ِسيَما الصِّ  (222) راِر، ُعمَّ

ُكوَن بَِحْبِل اْلقُ  هاِر، ُمَتَمسِّ َ وُسَنَن َرُسولِِه، ال َيْسَتْكبِرُوَن َوال َيْعلُوَن َوال َيُغلُّوَن، اللَّْيِل َوَمناُر النَّ
ْراِن، ُيْحَيْوَن ُسَنَن ّللاَّ

 (224) .َوال ُيْفِسُدونَ  (223)

  .قُلُوُبُهْم فِي اْلِجناِن، َوأَْجساُدُهْم ِفي اْلَعَملَ 

ةُ ... ِميَّ ا َصنا(225)َفَد ِْ َعْنَك َمْن مالَْت بِِه الرَّ اُس َبْعُد َصنائُِع لَنا (226) ئِعُ ، َفإِنه نا َوالنه  .(227)...َربِّ

ُ َقْلَبُه لأِْليماِن، َوال َيِعي َحِديَثن... ا إاله ُصُدوٌر أَِمَنٌة إنَّ أَْمَرنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب، الَيْحِملُُه إاله َعْبٌد ُمؤِمْن اْمَتَحَن ّللاه

 (229) ...َرِزيَنةٌ  (228) َوأَْحالمٌ 

ماءِ أاَل إ... ٍد َكَمَثِل ُنُجِم السَّ ِ فِيُكُم  (230) إذا َخوى َنْجمٌ  :نَّ َمَثلَ اِل ُمَحمَّ ُكْم َقْد َتكاَملَْت ِمَن ّللاَّ َطلََع َنْجٌم، َفَكأَنَّ

نائُِع َوأَراُكم ما ُكنُتْم َتأُْملُونَ   (231) .الصَّ

  

 نظام االمامة ينتهي الى العدل العالمي 

ي هُ  ماِء َمْعُروَفٌة، َوفِي اأْلَْرِض َمْجُهولٌَة، أاَل َفَتَوقَُّعوا ماَيُكوُن ِمْن إْدبارِ أاَل بِأَبِي َوأُمِّ ٍة أَْسماُوُهْم فِي السَّ  ْم ِمْن ِعدَّ

ْيِف َعلَى اْلُمؤِمِن أَْهوَ  ْرَهِم ِمْن َن مِ أُُموِرُكْم، َواْنَقطا ِِ ُوَصلُِكْم، َواْسِتْعماِل ِصغاِرُكْم، ذاَك َحْيُث َتُكوُن َضْرَبُة السَّ َن الدِّ

  .ِحلِّهِ 

عْ  ِعيِم، ذاَك َحْيُث َيُكوُن اْلُمْعطى أَْعَظَم أَْجرا  ِمَن اْلُمْعِطي، ذاَك َحْيُث َتْسَكرُوَن ِمْن َغْيِر َشراٍب، َبلْ ِمَن النَّ َمِة َوالنَّ

ُكُم اْلَبالُء َكما َيَعضُّ اْلَقَتبُ ذلِ  (232)َوَتْحلُِفوَن ِمْن َغْيِر اْضِطراٍر، َوَتْكِذُبوَن ِمْن َغْيِر إْحراٍج،   (233) َك إداَعضَّ

 (234) غاِربَ 

جاءَ   .(235)...اْلَبِعيِر، ما أَْطَولَ هَذا اْلَعناَء، َوأَْبَعَد هَذا الرَّ

ُكوا بِأَْيِديُكْم َوُسُيوفُِكْم َهوى اْلسِ  (236)إْلَزُموا اأْلَْرَض، ... َنتُِكْم، َوال ُتْسَتْعِجلُوا َواْصبُِروا َعلَى اْلَبالِء، َوال ُتَحرِّ

ِه  اَت ِمْنُكْم َعلى فِر اِشِه َوُهَو َعلى َمْعِرَفِة َحقِّ َربِّ ُه َمْن مَّ ُ لَُكْم، َفإنَّ ْلُه ّللاه َوَجلَّ' َوَحقِّ َرُسولِِه َوأَْهِل "بِمالَْم ُيَعجِّ َعزَّ

ِ، واْسَتوَجبَ  ُة َمقاَم  َبْيتِِه ماَت َشهيدا ، َوَوَقَع أَْجُرهُ َعلَى ّللاه يَّ َثواَب ماَنوى ِمْن صالِِح َعَملِِه، َوقاَمِت النِّ

 .(237)إْصالتِهِ 

ة  َوأََجال    .(238)لَِسْيفِه، َفإنَّ لُِكلِّ َشْي ٍء ُمدَّ

  

 انصار االمام القائم عند الظهور 



يِن بَِذَنبِِه، َفَيْجَتِمُعوَن إِلَْيِه كَ   (239) .ما َيْجَتِمُع َقَز ُِ اْلَخِريفِ َفإِذا كاَن ذلَِك َضَرَب َيْعُسوُب الدِّ

َتها، ... ِغ لَها، َفِهَي  (240)َقْد لَبَِس لِْلِحْكَمِة ُجنَّ َوأََخَذها بَِجِميِع أََدبِها: ِمَن اإْلِْقباِل َعلَْيها، َواْلَمْعِرَفِة بِها، َوالَتَفرُّ

َيْسأَلُ َعْنها، َفُهَو ُمْغَتِرُب اَذا اْغَتَرَب اإْلِْسالُم، َوَضَرَب ِعْنَد َنْفِسِه ضالَُّتُه الَّتِي َيْطلُُبها، َوحاَجُتُه الَّتِي 

 .(241)بَِعِسيبِ 

 .(242)َذَنبِِه، َوأَْلَصَق اأْلَْرَض بِِجرانِهِ 

تِِه، َخلِيَفٌة ِمْن َخالئِِف أَنبِيائِهِ  ٌة ِمْن َبقايا ُحجَّ  .(243)َبفِيَّ

ْأَي َعلَى اْلقُْراِن إِذا َعَطفُوا اْلقُْراَن َعلَى َيْعِطُف اْلَهوى َعَلى اْلُهدى إِذا َعَطفُوا  اْلُهدى َعلَى اْلَهوى، َوَيْعِطُف الرَّ

ْأيِ    ...الرَّ

الَها َعلى َمساِوي أَْعمالِها، َوُتْخِرُج لَُه  -َوَسَيأْتِي َغٌد بِما الَتْعِرفُونَ  -أاَل َوفي َغدٍ ... َيأُْخُذ اْلوالِي ِمْن َغْيِرها ُعمه

 .(244)فالِيذَ اأْلَْرُض أَ 

نَّ  َت اْلِكتاِب َوالسُّ يَرِة، َوُيْحِيي َميِّ  (245) .ةِ َكبِِدها، َوُتْلقِي إِلَْيِه ِسْلما  َمقالِيَدها َفُيِريُكْم َكْيَف َعْدلُ السِّ

نا، َوَتَشتَُّت أَْهوائِنا 'َربَّ ... نا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ ا َنْشُكو إِلَْيَك َغْيَبَة َنبِيِّ َنا اْفَتْح َبْيَننا َوَبْيَن َقْوِمنا ِباْلَحقِّ َوأَْنَت َخْيُر اللَُّهمَّ إِنه

 .(247).(246)'اْلفاتِِحينَ 

  

 العدل 

 العدل اإللهي 

 المرتفع عن ظلم عباده 

ِ الَِّذي الُتْدِرُكُه الشَّواِهُد، َوالَتْحِويِه اْلَمشاِهُد، َوالَتراهُ النَّواِظُر، َوالَتْحُجُبُه 
الِّ َعلى اْلَحْمُد ّلِله واتُِر، الده السَّ

ي ِميعاِدِه، َواْرَتَفَع قَِدِمِه ُِحُدوِث َخْلقِِه، َوبُِحُدوِث َخْلِقِه َعلى ُوُجوِدِه، َوِباْشتِباِهِهْم َعلى أَْن الِشْبَه لَُه، الَِّذي َصَدَق فِ

ُه َعْدلٌ َعَدلَ َوَحَكٌم  (248) ...ُحْكِمهِ َعْن ُظْلِم ِعباِدِه، َوقاَم بِاْلقِْسِط فِي َخْلقِِه، َوَعَدلَ َعلَْيِهْم فِي  َوأْشَهُد أَنَّ

 .(249)...َفَضلَ 

 .(250)...الَِّذي َعُظَم ِحْلُمُه َفَعفا، َوَعَدلَ فِي ُكلِّ ماَقضى، َوَعلَِم بِما َيْمِضي َوما َمضى...

واُب َواْلِعقاُب، َوَسَقَط َولَوْ (253) حاتِما !؟ (252) َوَقَدرا   (251)لََعلََّك َظَنْنَت َقضاء  الِزما ،  كاَن ذلَِك َكذلَِك لََبَطلَ الثَّ

  .اْلَوْعُد َواْلَوِعيدُ 



لَْم ُيَكلِّْف َعِسيرا ، َوأَ  َ ُسْبحاَنُه أََمَر ِعباَدهُ َتْخيِيرا، َوَنهاُهْم َتْحِذيرا ، َوَكلََّف َيِسيرا ، وَّ
ْعطى َعَلى اْلَقلِيِل َكثِيرا ، إِنَّ ّللاه

مواِت َمْغلُوبا ، َولَْم ُيَطْع ُمْكِرها ، َولَْم ُيْرِسِل األَنبِياَء لَِعبا ، َولَْم ُيْنِزِل اْلُكُتَب لِْلِعباِد َعَبثا ، َوال  َولَْم ُيْعصَ  َخلََق السَّ

ارِ   .(255)،(254) .'َواألَْرَض َوما َبْيَنُهما باِطال  'ذلَِك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا، َفَوْيلٌ لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النه

  

 نزول الباليا، ثمرة االعمال السيئة 

َ َيْبَتلِي ِعباَدهُ ...
َئةِ  -إِنَّ ّللاه بِّ َمراِت، َوَحْبِس اْلَبَركاِت، َوإِْغالِق َخزائِِن اْلَخْيراِت، لَِيُتوَب  -ِعنَد اأْلَْعماِل السَّ بَِنْقِص الثَّ

َر ُمَتَذكِّ  ِ ماكاَن َقْوٌم َقطُّ فِي َغضِّ  ...(256)...ٌر، َوَيْزَدِجَر ُمْزَدِجرٌ تائٌِب، َوُيْقلَِع ُمْقلٌِع، َوَيَتَذكَّ نِْعَمٍة  (257) َوأَْيُم ّللاَّ

َ لَْيَس 'بَِظالهٍم لِْلَعبِيدِ (258) ِمْن َعْيٍش َفزالَ َعْنُهْم إاِله بُِذُنوٍب اْجَتَرُحوها
 (259) ...'، ألنَّ ّللاَّ

  

 تقدير االرزاق في ظالل العدل 

َعِة، َفَعَدلَ فِيها لَِيْبَتلِي َمْن أَراَد بِ وَ  ... يِق َوالسَّ َمها َعلَى الضِّ َرها َوَقلَّلَها، َوَقسَّ َر اأْلَْرزاَق َفَكثَّ َمْيُسوِرها َقدَّ

ْبَر ِمْن َغنِيَّها َوَفقِيِرها ْكَر َوالصَّ ِ  َولَْيَس َشْىٌء أَْدعى(260) ...َوَمْعُسوِرها، َولَِيْخَتِبَر بِذلَِك الشُّ ِالى َتْغيِيِر نِْعَمَة ّللاه

الِميَِن بِ  َ َيْسَمُع َدْعَوَة اْلُمْضَطَهِديَن، َوُهَو لِلظه
 (261) ..."اْلِمْرصادِ َوَتْعِجيِل نِْقَمتِِه ِمْن ِاقاَمٍة "َعلى ُظْلٍم، َفِانَّ ّللاه

اِجَفُة،  أَْهلُُه، َوبُِكلِّ َمْعُبوٍد  (264) ِحَق بُِكلِّ َمْنَسكٍ بَِجالئِلِها اْلقِياَمُة، َولَ  (263) َوَحقَّتْ  (262)إذا َرَجَفِت الره

 .(265)َعَبَدُتُه، َوبُِكلِّ ُمطا ٍِ أَْهلُ طاَعتِِه، َفلَْم َيْجرِ 

ةٍ  ذاَك داِحَضٍة،  َيْومَ  فِي َعْدلِِه َوَقْسِطِه َيْوَمئٍِذ َخْرُق ُبَصٍر فِي اْلَهوإِ، َوال َهْمُس َقَدٍم فِي األَْرِض إاله بَِحقِِّه، َفَكْم ُحجَّ

 .(266)...َوَعالئِِق ُعْذٍر ُمنَقِطَعةٍ 

  

  "المعاد "يوم القيامة

 المعاد 

  .يتكلم علٌي أميرالمؤمنين عليه السالم عن المعاد وكأن يراه، النه هو القائل لو ُكشف لي الغطاء مازدادُت يقينا  

َها شديدٌ   .وقعرها بعيٌد، وحليتها حديٌد، وشراُبَها صديد فهو يصف لنا نار جهنم كأنه يراها: وأتقوا نارا  َحرُّ

ويصف لنا النفخ في الصور: وينفُخ في الُصور، فتزهُق ُكلُّ مهجة وتبُكْم ُكله لهجة، وتذلُّ الُشُم الشوامخ (267)

وال َمعِذرةُ والَصمُّ الرواِمُخ فيصيُر صلُدها شرابا  رقَُرقا  ومعقُدها قاعا ، فال شفيٌع ِشَفُع، وال حيٌم يَيْدَمُع، 

 .(268)َتْدَمع



فوراء هذا الوصف احساٌس عميق نشعر وكأنه االمام يسمع صوت النفخة فيصفه لنا وصف السامع الناظر إليه. 

  .وهدفه في هذا الوصف هو دفع البشرية نحو الصالح والهداية، لعله ترتعد إلى كلماته النفوس فتطهر

ه ليس لهذا الجلد فغاية أميرالمؤمنين في ذكر القيامة هو تهذي ب النفوس يقول في هذا المجال: وأعلهُموا أنه

نيا، َفَرأيُتم َجَز َِ أحدكم من الشوكة  ُكْم قد جربُتُموها في مصائب الدُّ الرقيق صبٌر على النار، فأرحموا نفوَسُكم، فإنَّ

، وقريَن شيطاٍن، تصيبه والعثرة ُتدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين في نار ضجيع َحَجرٍ 

َبْت بين أبوابِها َجَزعا  في  أعلِمُتم أن مالِكا  إذا غضب على النار َحَطَم بعُضَها َبْعضا  لِغضبه، وإذا َزَجَرها توثَّ

وهكذا يأخذنا أميرالمؤمنين أي عالم سيستقبلنا في يوم من االيام يقرب إلينا حوادثه ويصور لنا  .(269)زجرته

ا أن نتغلهب على أهواءنا وان ال تكون الدنيا كل همنا ما يجري فيه. انه يريد   .منه

  

 الموت، سنهة كونية 

ِ الَِّذي َجَعلَ اْلَحْمَد ِمْفتاحا  لِِذْكِرِه، َوَسَببا  لِْلَمِزيِد ِمْن َفْضلِِه، َوَدلِيال  َعلى آالئِِه وَ    .َعَظَمتِهِ اْلَحْمُد ّلله

ْهَر َيْجِري  ِ، إِنَّ الدَّ بِاْلباقِيَن َكَجْريِِه بِاْلماِضيَن، الَيُعوُد ما َقْد َولهى ِمْنُه، َوال َيْبقى َسْرَمدا  ما فِيِه، آِخُر َفعالِِه ِعباَد ّللاه

لِِه، ُمَتسابَِقةٌ   .(271)أُُموُرهُ، ُمَتظاِهَرةٌ أَْعالُمهُ  (270) َكأَوَّ

اَعةِ  ُكْم ِبالسه اِجرِ  (272) َفَكأَنَّ َر في (274)بَِشْولِه (273) َتْحُدوُكْم َحْدَوالزه ، َفَمْن َشَغلَ َنْفَسُه بَِغْيِر َنْفِسِه َتَحيَّ

َنْت لَُه َسيِّي َء أَْعمالِِه، َفالْ  ْت بِِه َشياِطيُنُه في ُطْغيانِِه، َوَزيَّ لُماِت، َواْرَتَبَك في اْلَهلكاِت، َوَمدَّ ابِقِيَن، الظُّ ُة غاَيُة السه َجنَّ

ِطينَ  اُر غاَيُة اْلُمَفرِّ  .(275)َوالنه

ِ، أَنَّ التَّْقوى داُر ِحْصٍن َعِزيٍز، َواْلفُُجوَر داُر ِحْصٍن َذلِيٍل، الَيْمَنُع أَْهلَُه، َوالُيحْ  َمْن لََجأَ  (276) ِرزُ اْعلَُموا ِعباَد ّللاه

ْقوى ُتْقَطُع ُحَمةُ    .ْصوىاْلَخطايا، َوِباْلَيقِيِن ُتْدَرُك اْلغاَيُة اْلقُ  (277) إِلَْيِه. أاَل َوبِالتَّ

  

 الموت يأتي بغتة 

َ َقْد أَْوَضَح َسبِيلَ 
َ في أََعزِّ اأْلَْنفُِس َعلَْيُكْم، َوأََحبَّها إِلَْيُكْم، َفإِنَّ ّللاه

َ ّللاه
ِ، أّلَله اْلَحقِّ َوأَناَر ُطُرَقُه، َفِشْقَوةٌ  ِعباَد ّللاه

امِ  ُدوا في أَيه  .(278)الِزَمٌة، أَْوَسعاَدةٌ دائَِمٌة، َفَتَزوَّ

ْعنِ  اِد، َوأُِمْرُتْم بِالظَّ اِم اْلَبقاِء، َقْد ُدلِْلُتْم َعلَى الزه ما أَْنُتْم َكَرْكٍب ُوقُوٍف (279)اْلَفناِء أِلَيه ، َوُحثِْثُتْم َعَلى اْلَمِسيِر، َفإِنَّ

ْيرِ    .الََتْدُروَن َمتى ُتْؤَمُروَن بِالسَّ



ْنيا َمْن ُخلَِق لِْْلِخَرةِ  ا َقلِيٍل ُيْسَلُبُه، َوَتْبقى َعلَْيِه َتبَِعُتهُ أاَلَفما َيْصَنُع بِالدُّ  (280) ؟ َوما َيْصَنُع بِاْلماِل َمْن َعمه

 (281) !َوِحساُبُه؟

  

وا للحياة  وا للموت، حتى تستعده  استعده

ُه َيأْتِي بِأَْمٍر عَ  َتُه، َفإِنَّ وا لَُه ُعدَّ ِ اْلَمْوَت َوقُْرَبُه، َوأَِعدُّ ِظيٍم، َوَخْطٍب َجلِيٍل: بَِخْيٍر الَيُكوُن َمَعُه َشر  َفاْحَذُروا ِعباَد ّللاه

ا ا، أَْو َشرٍّ الَيُكوُن َمَعُه َخْيٌر أََبد    .أََبد 

اِر ِمْن عاِملِها؟ َوأَْنُتْم ُطَرداُء اْلَمْوِت، إِ  ِة ِمْن عاِملِها، َوَمْن أَْقَرُب إِلَى النه أََخَذُكْم، ْن أََقْمُتْم لَُه َفَمْن أَْقَرُب إِلَى اْلَجنَّ

ْنيا ُتْطوى ِمْن  (282)َوإِْن َفَرْرُتم ِمْنُه أَْدَرَكُكْم، َومُهَو أَْلَزُم لَُكم ِمْن ِظلُِّكْم!! اْلَمْوُت َمْعقُوٌد بَِنواِصيُكْم،  َوالدُّ

 .(283)َخلفُِكمْ 

ِ، َوباِدُروا اجاَلُكْم بِاَْعمالُِكْم،  َ ِعباَدّللاه
ُقوا ّللاَّ لُوا (285) واَواْبتاعُ  (284)َفاتَّ  ما َيْبقى لَُكْم بِما َيُزولُ َعنُكْم، َوَتَرحَّ

(286) 

وا لِْلَمْوِت َفَقْد أََظلَُّكْم،  (287)َفَقْد ُجدَّ بُِكْم،  ْنيا  (288)َواْسَتِعدُّ َوُكونوا َقوما  ِصيَح بِِهْم َفاْنَتَبُهوا، َوَعلُِموا أَنَّ الدُّ

ىلَْيَسْت لَُهْم بِداٍر َفااْسَتْبَدلوُ  َ ُسْبحاَنُه لَْم َيْخلُْقُكْم َعَبثا ، َولَْم َيْتُرْكُكْم ُسد 
ِة (289) .ا،َفإنَّ ّللاَّ َوماَبْيَن أََحِدُكْم َوَبْيَن اْلَجنَّ

اَعُة لََجِديَرةٌ ِبقَ  اِر إالَّ اْلَمْوُت أَْن َيْنِزلَ بِِه َوإنَّ غاَية  َتنقُُصَها اللَّْحَظُة َوَتْهِدُمَها السه ِة َوإنَّ غائبا  صْ أَِو النه ِر اْلُمدَّ

 .(290)َيُحُدوهُ 

 (291) الَجِديداِن، اللَّْيلُ َوالنَّهاُر لََحِرى  

ةِ (292)بُِسْرَعِة اأْلَْوَبةِ  ْقَوِة لَُمْسَتِحق  أِلَْفَضِل ْْلُعدَّ  .(293)، ِوإِنَّ قاِدما  َيْقَدُم بِاْلَفوِز أَِو الشَّ

ِ، إِنَّ َعلَيْ  ِمْن أَْنفُِسُكْم، َوُعُيون  ِمْن َجواِر ِحُكْم، َوُحفهاَظ ِصْدٍق َيْحَفُظوَن أَْعمالَُكْم،  (294) ُكْم َرَصدا  اْعلَُموا ِعباَد ّللاه

ُكْم ِمْنُهْم باٌب ُذوِر تاٍج،    .َقِريبٌ  َوإِنَّ َغدا  ِمَن اْلَيْومِ  (295)َوَعَدَد أَْنفاِسُكْم، الَتْسُتُرُكْم ِمْنُهْم ُظْلَمُة لَْيٍل داٍج، َوالُيُكنُّ

 (296)َمْنِزلَ َوْحَدتِِه، َيْذَهُب اْلَيْوُم بِما فِيِه، َوَيِجي ُء اْلَغُد الِحقا  بِِه، َفَكأَنَّ ُكلَّ اْمِريٍء ِمْنُكْم َقْد َبلََغ ِمَن اأْلَْرِض 

ْيَحةَ َوَمَخطَّ ُحْفَرتِِه، َفيالَُه ِمْن َبْيِت َوْحَدٍة، َوَمْنِزِل َوْحَشٍة، َوَمْفَرِد ُغْرَبةٍ  اَعَة َقْد  (297) ! َوَكاَنَّ الصَّ َقْد أََتْتُكْم، َوالسه

 .(298)َغِشَيْتُكم، َوَبَرْزُتْم لَِفْصِل اْلَقضاءِ 

لُ فِيِه ُصُرومُ  ُوِر،  (300)اْلِعشاِر،  (299) فِي َيْوٍم َتْشَخُص فِيِه اأْلَْبصاُر، َوُتْظلُِم لَُه اأْلَْقطاُر، َوُتَعطَّ َوُينَفُخ فِي الصه

مُّ  مُ  (302)الشَّواِمُخ،  (301) َفتْزِهُق ُكلُّ ُمْهَجٍة، َوَتْبَكُم ُكلُّ لَْهَجٍة، َوَتِذلُّ الشُّ واِسخُ  (303) َوالصُّ  .(304)الرَّ



َفال َشفِيٌع  (310)َسْملَقا ،  (309) قاعا   (308) َوَمْعَهُدها (307)َرْقَرقا ،  (306) َسرابا   (305) َفَيِصيُر َصْلُدها

 (311) .، َوالَحِميٌم َيْدَفُع، َوال َمْعِذَرةٌ َتْنَفعُ َيْشَفعُ 

  

 حساب يوم القيامة ينتظركم 

ُكْم َقْدَجرَّ بتُ  اِر، َفاْرَحُموا ُنُفوَسُكْم َفإِنَّ ِقيِق َصْبٌر َعلَى النه ُه لَْيَس لِهَذا اْلِجْلِد الرَّ ْنياَواْعلَُموا أَنَّ   .ُموها في َمصائِِب الدُّ

ْمضاِء ُتْحِرقُُه؟ َفَكْيَف إِذا كاَن َبْيَن طاَبقَ أََفَرأَْيُتْم جَ  ْوَكِة ُتِصيُبُه، َواْلَعْثَرِة ُتْدِميِه، َوالرَّ ْيِن ِمْن ناٍر َز َِ أََحِدُكم ِمَن الشَّ

اِر َحَطَم َبْعُضها َبعْ  (312) َضِجيَع َحَجٍر َوَقِريَن َشْيطاٍن؟! أََعلِْمُتْم أَنَّ مالِكا   ضا  لَِغَضبِِه، َوإِذا إِذا َغِضَب َعلَى النه

َبْت َبْيَن أَْبوابِها َجَزعا  ِمْن َزْجَرتِِه؟   ...!َزَجَرها َتَوثَّ

ْيق،  ْقِم، َوِفي اْلفُْسَحِة َقْبلَ الضِّ ِة َقْبلَ السُّ حَّ َ، َمْعَشَر اْلِعباِد، َواْنُتْم سالُِموَن فِي الصِّ
َ ّللاه

َفاْسَعْوا ِفي َفكاِك ِرقابُِكْم َفاّلله

 .(313)َقْبِل أَْن ُتْغلََق َرهائُِنهاِمْن 

ساِدُكْم َتُجوُدوا بِها َعلى أَْسِهُروا ُعُيوَنُكْم، َوأَْضِمُروا ُبطُوَنُكْم، َواْسَتْعِملُوا أَْقداَمُكْم، َوأَْنفِقُوا أَْموالَُكْم، َوُخُذوا ِمْن أَجْ 

ُ ُسبْ  ْت أَْقداَمُكمْ أَْنفُِسُكْم َوال َتْبَخلُوا بِها َعْنها، َفَقْد قالَ ّللاه َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّ
َوقالَ  (314)، 'حاَنُه: 'إِْن َتْنُصُروا ّللاه

َ َقْرضا  َحَسنا  َفُيضاِعَفُه لَُه َولَُه أَْجٌر َكِريمٌ 
 .(315)'َتعالى: 'َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض ّللاه

مواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ َفلَْم َيْسَتْنِصْرُكم ِمْن ُذلٍّ، َولَْم َيْسَتْقِرْضُكم ِمْن قُ   .لٍّ، اْسَتنَصَرُكْم َولَُه ُجُنوُد السَّ

مواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَغنِىُّ اْلَحِميدُ (316) ما أَراَد أَْن َيْبلَُوُكمْ (317) .َواْسَتْقَرَضُكْم َولَُه َخزائُِن السَّ ُكْم  (318) َوإِنَّ أَيُّ

  .أَْحَسُن َعَمال  

ِ فِي داِرِه، راَفَق بِِهْم ُرُسلَُه، َوأَزاَرُهم َمالئَِكَتُه، َوأْكَرمَ فَ  أَْسماَعُهْم أَْن َتْسَمَع  باِدُروا بِأَْعمالُِكْم َتُكوُنوا َمَع ِجيراِن ّللاه

ِ  (320) ناٍر أََبدا ، َوصاَن أَْجساَدُهْم أَْن َتْلقى لُُغوبا   (319) َحِسيسَ  ُ َوَنَصبا  'ذ لَِك َفْضلُ ّللاه  ُيْؤتِيِه َمْن َيشاُء، َوّللاه

 (321) .'ُذواْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

ُ اْلُمْسَتعاُن َعلى َنْفِسي َوأَْنفُِسُكْم، َوُهَو َحْسُبنا َونِْعَم اْلَوكيلُ   .(322)أَقُولُ ماَتْسَمُعوَن، َوّللاه

  

 محاسن االخالق 

 االخالق 

ّللاه صلى ّللا عليه و آله، اما قول علي أميرالمؤمنين عليه وانما بعثت ال تمم مكارم األخالق ذاك قول رسول 

 .(324)وأكرم الحسب حسن الخلق(323) .السالم. وال قرين لحسن الخلق



فكالم أميرالمؤمنين هو كالم رسول ّللاه وكالم رسول ّللاه هو الوحي المنزل في السماء 'إن هو إاله وحى يوحى'. 

االنسان فان فيه الكثير من القواعد األخالقية التي يجب األلتزام بها والتمسك  ولما كان نهج البالغة منهاٌج لبناء

  .بإهدا بها النها طريق سعادة االنسان ليس في الُدنيا وحسب بل وفي اآلخرة أيضا  

  .عندما نتصفح نهج البالغة نلتقي بهذِه الروائع الخالدة

ك فاْجَعِل الَعْفَو َعْنُه   (325) ُشْكرا  لِْلقدرة عليهإذا َقَدْرت على َعُدوِّ

فأفضل األخالق هو العفو عنه المقدرة. ويقول أميرالمؤمنين في الرذائل وآثارها االجتماعية والنفسية 

تِه والُمقلُّ غريٌب في بلدِتِه، والفجُر آفٌة،  واالقتصادية البخلُ عاٌر، والُجْبُن منقصة، والفقر ُيْخِرُس الَفِطَن عن ُحجه

ُُ شجاعَ  ْب ةٌ والصَّ وعن أم الرذائل وأى األخالق الذميمة يقول االمام البخلُ  (326) ٌة والُزْهُد ثروةٌ، والَوَر ُِ ُجنه

 .(327) .َجامع لمساوئ الُعيوب وهو ِزماٌم ُيقاُد به الى ُكلِّ سوء

أولُُه نطَفٌة،  ويسخف االمام أميرالمؤمنين عليه السالم افتخار االنسان بنفسه يقول االمام: ما البن آدَم والَفْخر،

 . (328) وآِخَرهُ جيفٌة، وال َيرُزُق نفَسُه وال َيْدفُع حنفه

وحديث االخالق عند أميرالمؤمنين عليه السالم هو حديث األسود واألبيض فهو يتحدث عن الفضائل كما يتحدث 

مؤمنين عليه عن المساوى، يطلب من الناس التجلهي بالصفات الحميدة واالبتعاد عن الرذائل. يقول أميرال

  :السالم

 . (329)أزُجِر الُمسي َء بثواِب الُمحسن

ويقول أيضا : احصِد الشر من صدر غيرك بقلعِه في صداك. ثم يقول ألحد أصحابه: يا كميل ُمر أهلك أن َيروحوا 

 ( .333في كسب المكارم وُيدلجوا في حاجة من هو نائم)
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 تهذيب األخالق، الحجر االساس في حياة االنسان 



ُ َعلى َنْفِسِه، َفاْسَتْشَعرَ  ِ إِلَْيِه َعْبدا  أَعاَنُه ّللاَّ ِ، إِنَّ ِمْن أََحبَّ ِعباِدّللاَّ اْلُحْزَن، َوَتَجْلَبَب اْلَخْوَف، َفَزَهَر  (1) ِعباَدّللاَّ

ِديَد: َنَظَر  (3) َعدَّ اْلقِرىفِي َقْلبِِه، َوأَ  (2) ِمْصباُح اْلُهدى َن الشَّ َب على َنْفِسِه اْلَبِعيَد، َوَهوَّ اِزِل بِِه، َفَقرَّ لَِيْوِمِه النه

لَْت لَُه َمواِرُدهُ َفَشِرَب َنَهال ،   (5) .َوَسلَك َسبِيال  َجَددا   (4)َفأَْبَصَر، َوَذَكَر َفاْسَتْكَثَر، َواْرَتوى ِمْن َعْذٍب فُراٍت ُسهِّ

ا  واِحدا  اْنَفَرَد بِِه، َفَخَرَج ِمْن ِصَفِة اْلَعمى، وَ  َقدْ  َهواِت، َوَتَخلهى ِمَن اْلُهُموِم إاِلَّ َهمه ُمشارَكِة أَْهِل َخلََع َسرابِيلَ الشَّ

دى َقد أَْبَصَر َطِريَقُه، َوَسلََك سَ  بِيلَُه، َوَعَرَف َمناَرهُ، اْلَهوى، َوصاَر ِمْن َمفاتِيِح أَْبواِب اْلُهدى، َوَمغالِيق أَْبواِب الرَّ

  .َواْسَتْمَسَك ِمَن اْلُعرى بِأْوَثقِها، َوِمَن اْلِحباِل بِأَْمَتنِها (6)َوَقَطَع ِغمارهُ، 

ِ ُسْبحاَنُه. فِي أْرَفِع اأْلُُموِر ِمْن إِْصد ْمِس َقْد َنَصَب َنْفَسُه ّلِله واِرٍد َعلَْيِه،  اِر ُكلِّ َفُهَو ِمَن اْلَيقِيِن َعلى ِمْثِل َضْوِء الشَّ

اُف َعَشواٍت،  ِمْفتاُح ُمْبَهماٍت، َدفها ُِ ُمْعِضالٍت، َدلِيلُ  (7)َوَتْصيِيِر ُكلِّ َفْر ٍِ إِلى أَْصلِِه، ِمْصباُح ُظلُماٍت، َكشه

ِ َفاْسَتْخلََصهُ (8)َفلَواتٍ   (9) ...، َيقولُ َفُيْفِهُم، َوَيْسُكُت َفَيْسلَُم، َقْد أَْخَلَص ّلِله

  

 نفسكم عليكم ا

! وبادروا آجالكم باعمالكم،  ما يبقى لكم، بما يزول عنكم... وكونوا  (11) وابتاعوا (10)فاتقوا ّللاَّ عباد ّللاَّ

َ ُسْبحاَنُه لَْم َيْخلُْقُكْم َعَبثا ، َولَمْ 
 قوما  صيح بهم فانتبهوا وعلموا انه الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، َفِانَّ ّللاَّ

ىَيتُرْكُكْم سُ  ْنيا ما َتْحُرُزونَ " (12)...د  ُدوا فِي الدُّ َم  (13) َفَتَزوَّ ُه َنَصَح َنْفَسُه َوَقدَّ قى َعْبٌد مَربَّ ا"، َفاتَّ بِِه أَْنفَُسُكْم َغد 

لٌ بِهِ  ْيطاَن ُمَوكَّ ُن لَُه اْلَمْعِصَيَة لَِيْرَكَبها، َتْوَبَتُه، َوَغلََب َشْهَوَتُه، َفإنَّ أََجلَُه َمْسُتوٌر َعْنُه، َوأََملَُه خاِد ٌِ لَُه، َوالشَّ ، ُيَزيِّ

َفها ْوَبَة لُِيَسوِّ يِه التَّ  .(15)،(14)َوُيَمنِّ

 المغبون من غبن نفسه 

اُس فِيَما اْسَتْحَفَظُكْم ِمْن ِكتابِِه، َواْسَتْوَدَعُكْم ِمْن ُحقُوقِِه... َفاْسَتْدِرُكْوا َها النه َ أَيُّ
َ ّللاَّ

ا َفاّللَّ َة أَيه ِمُكْم، َواصبِرُوا لَها َبقِيَّ

 .(16)أَنفَُسُكمْ 

اِم الَّتِي َتكُوُن ِمْنُكْم فِيَها اْلَغْفلَُة، َوالتَّشاُغلُ َعِن اْلَمْوِعَظةِ  ها َقلِيلٌ فِي َكثِيِر اأْلَيه   ...َفِانَّ

ُهْم لِ  ِه، َوإِنَّ أََغشَّ ِ، إِنَّ أَنَصَح الناِس لَِنْفِسِه أَْطَوُعُهْم لَِربِّ ِه، َواْلَمْغُبونُ ِعباَدّللاَّ َمْن َغَبَن  (17) َنْفِسِه أَْعصاُهْم لَِربِّ

قِي  َمِن اْنَخَد َِ لَِهواهُ "َوُغُروِرِه".  (18) َنْفَسُه، واْلَمْغُبوطُ  ِعيُد َمْن ُوِعَظ بَِغْيِرِه، َوالشَّ َمْن َسلَِم لَُه ِديُنُه، َوالسَّ

ياءِ  ْيطانِ  (20)َوُمجالََسَة أَْهِل اْلَهوى َمنساةٌ لإِْلِيماِن،  ِشْرٌك، (19) َواْعلَُموا أَنَّ َيِسَير الرِّ  .(21)َوَمْحَضَرةٌ لِْلشَّ

ُه ُمجانٌِب لإِْلِيمانِ    .جانُِبوا اْلَكِذَب َفإنَّ



اِدُق َعلى َشفا َمنجاٍة َوَكراَمٍة، َواْلكاِذُب َعلى َشَرِف َمْهواٍة َوَمهاَنٍة. َوالَتح اَسدُوا َفإنَّ اْلَحَسَد  َيأُْكلُ اإْلِيماَن َكما الصه

َها اْلحالَِقةُ  اُر اْلَحَطَب، َوال َتباغُضوا فِإنَّ ْكَر، َفأَْكِذُبوا (22) .َتأُْكلُ النه َواْعلَُموا أَنَّ اأْلََملَ ُيْسِهي اْلَعْقلَ، َوُيْنِسي الذِّ

ُه ُغُروٌر، َوصاِحُبُه َمْغُرورٌ   (23) .اأْلََملَ َفإنَّ

  

 لغير اصالح النفس قبل اصالح ا

اِس، َوُطوبى لَِمْن لَِزَم َبْيَتُه، َوأََكلَ قُوَتُه، وَ  َها النهاُس، ُطوبى لَِمْن َشَغلَُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النه اْشَتَغلَ بِطاَعِة يا أَيُّ

اُس ِمْنُه فِي راَحةٍ  ِه، َوَبكى َعلى َخِطيئِتِه، َفكاَن ِمْن َنْفِسِه فِي ُشغٍل، َوالنه  .(24)َربَّ

ِ الَتْعَجلْ في َعْيِب أََحٍد ِبَذْنبِِه َفلََعلَُّه َمْغفُوٌر لَُه، َوالَتأَْمْن َعلى َنْفِسَك َصِغيَر َمْعِصَيٍة َفلَ يا َعبْ 
ٌب َعلَْيِه َدّللاه َعلََّك ُمَعذَّ

كْ  ا اْبُتلَِي بِِه َفْلَيْكفُْف َمْن َعلَِم ِمْنُكْم َعْيَب َغْيِرِه لِما َيْعلَُم ِمْن َعْيِب َنْفِسِه، َوْلَيُكِن الشُّ ُر شاِغال  لَُه َعلى ُمعافاتِِه ِممَّ

 .(25)َغْيُرهُ 

  

 احفظوا لسانكم 

جاِل، أَما إِ  اُس، َمْن َعَرَف ِمْن أَِخيِه َوثِيَقَة ِديٍن َوَسداَد َطِريٍق َفالَيْسَمَعنَّ فِيِه أَقاِويلَ الرِّ َها النه اِمي أَيُّ ُه َقْدَيْرِمي الره نَّ

ُ َسِميٌع َوَشهيدٌ  (26)هاُم، َوُيْحيِلُ اْلَكالُم، َوُتْخِطي ُء السِّ   (27) .َوباِطلُ ذلَِك َيُبوُر، َوّللاه

اْلَقْوِل اْلَكِذبُ  -أَما... ُه لََيقُولُ َفَيْكِذُب، َوَيِعُد َفُيْخلُِف، َوَيْسأَلُ َفُيْلِحُف،  -َو َشرُّ َوُيْسأَلُ َفَيْبَخلُ، َوَيُخوُن  (28)ِانَّ

 (29) ...اْلَعْهدَ 

 (30) أاَل إنَّ اللِّساَن َبْضَعةٌ 

َواْجَعلُوْا اللَّساَن واِحدا  َوْلَيْخَتِزِن (31) ...ِمَن اإْلُنساِن، َفالُيْسِعُدهُ اْلَقْولُ إَذا اْمَتَنَع، َوال ُيْمِهلُُه النُّْطُق إَذا اتََّسعَ 

ُجلُ لِساَنُه،   (32)الرَّ

 (33) َفإِنَّ هَذا اللَساَن َجُموحٌ 

ِقي َتْقوى َتْنَفُعُه َحتهى َيْخَتِزَن لِساَنُه، َوإِنَّ لِساَن اْلُمُؤِمِن ِمْن َوراِء َقلْ بِصاِحبِهِ  ا َيتَّ ِ ما أَرى َعْبد  َوإِنَّ  (34)بِِه، ، َوّللاَّ

َرهُ  فِي َنْفِسِه، َفإِْن كاَن َخْيرا  أَْبداهُ، َوإِْن كاَن  َقْلَب اْلُمناِفِق ِمْن َوَراِء لِسانِِه. أِلَنَّ اْلُمْؤِمَن إِذا أَراَد أَْن َيَتَكلََّم بَِكالٍم َتَدبَّ

ُ َعلَْيِه َشره  اواراهُ. َوإِنَّ اْلُمنافَِق َيَتَكلَُّم ِبما أَتى َعلى لِسانِِه، الَيْدِري ماذاَلُه َوماذا َعلَْيِه َوَقْد قالَ َرُسولُ  ِ َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

َ َوالِِه: 'الَيْسَتقِيُم إِْيماُن َعْبٍد 
 َحتهى َيْسَتقِيَم َقْلُبُه، َوالَيْسَتقِيُم َقْلُبُه َحتَّى َيْسَتقِيَم لِساُنُه' َفَمِن اْسَتطا َِ ِمْنُكْم أَْن َيْلَقى ّللاَّ

اَحِة ِمْن ِدماِء اْلُمْسلِِميَن َوأَْموالِِهْم، َسلِيُم اللَّساِن ِمْن أَْعراِضِهْم َفْلَيْفعَ   (35) .لْ ْسْبحاَنُه َوُهَو َنقِي  الره



ِمْن َنْفِسي َولَْم  (36) ْيتُ اللهُهمَّ اْغفِْر لِي ما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنَّي، َفإْن ُعْدُت َفُعْد َعلىَّ بِاْلَمْغفَِرِة اللهُهمَّ اْغفِْر لِي ما َوأَ 

ْبُت بِِه إلَْيَك "بِلِسانِي" ُثمَّ  خالََفُه َقْلبِي، اللَُّهمَّ اْغفِْرلِي َرَمزاِت اأْلَْلحاِظ،  َتِجْد لَُه َوفاٌء ِعنِدي اللَُّهمَّ اْغِفْرلِي ما َتَقرَّ

 .(41)،(40)َوَهَفواِت اللِّسان (39)َوَشَهواِت اْلَجناِن،  (38)َوَسَقطاِت اأْلَْلفاِظ،  (37)

  

 محاسبة النفس وتهذيبها 

ِ، ِزُنوا أَنفَُسُكْم ِمْن َقْبِل أَْن ُتوَزُنوا، َوحاِسُبوها ِمنْ  َقْبِل أَْن ُتحاَسُبوا، َوَتَنفَُّسوْا َقْبلَ ِضيِق اْلِخناِق، َواْنقاُدوا  ِعباَدّللاَّ

ُه َمْن لَْم ُيَعنْ  (42) َقْبلَ ُعْنفِ  ياق، َواْعلَُموا أَنَّ َعلى َنْفِسِه َحتهى ُيُكوَن لَُه ِمْنها واِعٌظ َوزاِجٌر لَّْم َيُكْن لَُه  (43) السِّ

 .(44)...ِمْن َغْيِرها زاِجٌر َوال واِعظٌ 

 (45) .َفحاِسْب َنْفَسَك لَِنْفِسَك، َفإنَّ َغْيَرها ِمَن اأْلَنفُِس لَها َحِسيٌب َغْيُركَ 

ُ َعْبدا  َسِمَع ُحْكما   ُه،  (48) َوأََخَذ بُِحْجَزةِ  (47)َفَوعى، َوُدِعَي إلى َرشاٍد َفَدنا،  (46) َرِحَم ّللاَّ هاٍد َفَنجا راَقَب َربَّ

َواْجَتَنَب َمْحُذورا ، َرمى َغَرضا ، َوأَْحَرَز ِعَوضا ،  (49)َم خالِصا ، َوَعِملَ صالِحا  اْكَتَسَب َمْذُخورا ، َوخاَف َذْنَبُه، َقدَّ 

اءَ  (50)كاَبَر َهواهُ،  ِريَقَة اْلَغره َة َوفاتِِه. َرِكَب الطَّ َة َنجاتِِه، َوالتَّْقوى ُعدَّ ْبَر َمِطيَّ َب ُمناهُ، َجَعلَ الصَّ لَِزَم وَ  (51)َوَكذَّ

ةَ   (52)اْلَمَحجَّ

َد ِمَن اْلَعَملِ  (53)اْلَبْيضاَء، اْغَتَنَم اْلَمَهلَ،   .(54)َوباَدَر اأْلََجلَ، َوَتَزوَّ

َ َقْد أَْعَذَر إِ 
ِ، َفإِنَّ ّللاَّ ِ، َواْقَبلُوا َنِصيَحَة ّللاَّ ِعُظوا بَِمواِعِظ ّللاَّ ِ، َواتَّ

ةِ لَْيُكْم بِاْلجَ انَتفُِعوا بَِبياِن ّللاَّ َوأََخَذ َعلَْيُكُم  (55)لِيَّ

بُِعوا هِذِه َوَتْجَتنِبُوا هِذهِ  ُه ِمَن اإْلَْعماِل َوَمكاِرَهُه ِمْنها لَِتتَّ َن لَُكْم َمحابَّ َة، َوَبيَّ  .اْلُحجَّ

َة ُحفَّْت بِاْلَمكارِ  ُ َعلَْيِه َوالِِه كاَن َيقُولُ: 'إِنَّ اْلَجنَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َهواِت'. َواْعلَُموْا َفإِنَّ َرسُولَ ّللاَّ اَر ُحفَّْت ِبالشَّ ِه، َوإِنَّ النه

ِ َشْىٌء إاِله َيأْتِي فِي َشْهَوةٍ  ِ َشْيُء إاِله َيأْتِي فِي ُكْرٍه، َوما ِمْن َمْعِصَيِة ّللاَّ ُه ما ِمْن طاَعِة ّللاَّ ُ َرُجال  َنَز َِ أَنَّ  ، َفَرِحَم ّللاَّ

(56) 

ْفس أَْبَعُد َشْى ٍء َمنَزعا ، َعْن َشْهَوتِِه، َوَقَمَع َهوى نَ  َوإنَّها الَتزالُ َتْنِز ُِ إِلى َمْعِصَيٍة فِي  (57)ْفِسِه، َفإِنَّ هِذِه النَّ

ِ أَنَّ اْلُمْؤِمَن الُيْمِسي َوالُيْصبُِح إاِله َوَنْفُسُه َظنُونٌ  .َهوى   ها، َعلَيْ  (59) ِعْنَدهُ، َفالَيزالُ زاِريا   (58) َواْعلَُمْوا ِعباَد ّللاَّ

ضوا اِبقِيَن َقْبلَُكْم َواْلماِضيَن أماَمُكْم، َقوَّ اِحِل، َوَطَوْوها  (60) َوُمْسَتِزيدا  لَها، َفكُوُنوْا َكالسه ْنيا َتْقِويَض الره ِمَن الدُّ

 (61)...َطىَّ اْلَمناِزلِ 

ن ال ُتْبِطُرهُ  اُكْم ِممَّ َ ُسْبحاَنُه أَْن َيْجَعلَنا َوإِيه
ِه غاَيٌة، َوالَتِحلُّ بِه َبْعَد نِ (62) َنْسأَلُ ّللاَّ ُر بِه َعن طاَعِة َربِّ ْعَمٌة، َوالُتَقصِّ

 .(63)اْلَمْوِت َنداَمٌة َوالَكآَبةٌ 



  

 صفات المتقين 

 التقوى

وعلى أثر القرآن الكريم سار  (64) 'قال تعالى 'ومن يتق ّللاه يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيُث ال يحتسب

وصيته بالتقوى النها المخرج في كل مصيبة، وألنها الطريق إلى كل تقدم وازدهار  أميرالمؤمنين فحمل لألمة

ُكوا بوثائقها،  ماُم والقِواُم، فتمسَّ يقول أميرالمؤمنين عليه السالم أوصيكم عباَد ّللاه بتقوى ّللاه فإنها الزِّ

فِة ومعاقِ َعِه وأْوطاِن لسَّ ِل الِحْرز، ومنازِل العزِّ في يوم تشخص فيه واعتصموا بحقائقها، تؤولُ بكم إلى اكناِن الدَّ

 (65) األبصار

  .يبيهن االمام فوائد التمسك بالتقوى

عة، أي أن التقوى توصلكم إلى بر الراحة حيث يعيش االنسان االستقرار النفسي  أوال : تؤول بكم إلى اكناِن الدَّ

  .والرفاه االقتصادي والتقدم

  .كن التي تدر على المتقدين أنوا ِ الرزق الحاللثانيا : وأوطان السعة. وهي االما

ثالثا : ومعاقل الحرز التي ال تجد فيها شرا  وال حزنا  بل يعمها الفرج الدائم ومنازل السعر وهي منازل اآلخرة 

ها ّللاه للمتقين الصادقين ويقول عن نتائج التقوى   .التي أعده

 (66) من أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله

ن أخذ بالتقوى غربت عنه الشدائد فقلب االنسان هو غضروف يسر ِ إليه ا لعطب والفساد، وإذا فسد القلب فم

  .فسد االنسان، وال طريق إلصالح القلب إاله بالتقوى

  :يقول أميرالمؤمنين عليه السالم

لتقوى فإن تقوى ّللاه مفتاٌح وأجمل ما قاله أميرالمؤمنين عليه السالم في ا(67) .فإنه تقوى ّللاه دواء داء قلوبكم

ولعلنا ال نجد في كالم البشر عبارة أجمل في هذه فالتقوى هو مفتاح كل طريق وعمل  (68) سداد وذخيرة معاد

ناجح، فإذا أردت أن تقوم بأي عمٍل في أعمال الُدنيا واآلخرة فإن التقوى هو مفتاح نجاحه. وَمْن ال يريد أن 

بالتقوى. كما وأن التقوى ذخيرة لمعاد االنسان فمن أراد اآلخرة وسعى لها ينجح في حياته،فنجاحه مرهوٌن 

ه  عليه بالتقوى، ألريد التقوى رصيد ال حدود له، فكلما أراد عمال  يسدد به ما أرتكبه في أخطاء في حياته أعده

  .التقوى بما يحتاج ّللاه 

  



ام   "خطبة المتقين "همه

المُ ُرِوَي أَنَّ صاِحبا  أِلَميِر اْلمُ  امٌ  -ؤِمنِيَن َعلَْيِه السَّ كاَن َرُجال  عابِدا ، َفقالَ لَُه: يا أَِميَر اْلُمؤِمنِيَن ِصْف  -ُيقالُ لَُه: َهمه

الُم َعْن َجوابِِه، ُثمَّ قالَ  قِيَن َحتهى َكأَنِّى أَنُظُر إِلَْيِهْم، َفَتثاَقلَ َعلَيِه السَّ َ َوأَحْ  :لَِى اْلُمتَّ
اُم اتَِّق ّللاه َ َمَع ياَهمه

ِسْن 'َفإِنَّ ّللاه

 َ
اٌم ُبذلَِك اْلَقْوِل َحتهى َعَزَم َعلَْيِه، َفَحِمَدّللاه ْحِسُنوَن' َفلَْم َيْقَنْع َهمه َقْوا َوالَِّذيَن ُهم مُّ  َوأَْثنى َعَلْيِه، َوَصلهى َعَلى الَِّذيَن اتَّ

بِىِّ  ُ َعلَْيِه َوالِهِ  -النه   :ُثمَّ قالَ  -َصلَّى ّللاه

قُوَن فِيها ُهْم أَْهلُ اْلَفضائِلِ َفاْلمُ  ... واُب،  :تَّ  .(71)َوَمْشُيُهُم التَّواُضعُ  (70)َوَمْلَبُسُهُم ااْلِْقتصاُد،  (69)َمنِطقُُهُم الصَّ

وا أَْبصاَرُهمْ  افِِع لَُهْم... َعُظمَ  (72) َغضُّ ُ َعلَْيِهْم، َوَوَقُفوا أَْسماَعُهْم َعلَى اْلِعْلِم النه َم ّللاه ا َحرَّ فِي  (73) اْلخالِقُ  َعمه

  .أَْنفُِسِهْم َفَصُغَر ماُدوَنُه فِي أَْعُينِِهمْ 

ُبونَ  اُر َكَمْن َقْدَراها َفُهْم فِيها ُمَعذَّ ُموَن. َوُهْم َوالنه ُة َكَمْن َقْد َرآها َفُهْم فِيها ُمَنعِّ   .َفُهْم َواْلَجنَّ

  .َوحاجاُتُهْم َخِفيَفٌة، َوأَْنفُُسُهْم َعفِيَفةٌ  (74)اُدُهْم َنِحيَفٌة، قُلُوُبُهم َمْخُزوَنٌة، َوُشُروُرُهم َمأُْموَنٌة، َوأَْجس

اما  َقِصَيرة  أَْعَقَبْتُهْم راَحة  َطِويلَة     .َصَبُروْا أَيه

لُوَنها َتْرتِيال ،  ا الليل: َفصافُّوَن أَْقداَمُهْم تالِيَن أِلَْجزاِء اْلقُْراِن، ُيَرتِّ  (76) ْنفَُسُهْم، َوَيْسَتثِيُرونَ َيَحُزُنوَن بِِه أَ  (75)امه

  ...بِِه َدواَء دائِِهمْ 

ا النهار: َفُحلَماُء ُعلَماُء أَْبراُر أَْتقِياءُ    ...وأمه

  

 عالئم المتقين 

ة  فِي ِديٍن،  َك َترى لَُه قُوَّ ِعْلٍم،  و إِيمانا  فِي َيقِيٍن، َوِحْرصا  فِي (78)َوَحْزما  فِي لِيٍن،  (77)فمن عالمة أحدهم: أَنَّ

ال   (79) َوِعْلما  فِي ِحْلٍم، َوَقْصدا   ، َوُخُشوعا  فِي ِعباَدٍة، َوَتَجمُّ ٍة، (81)،(80) فِي ِغنهى  فِي فاَقٍة، َوَصْبرا  فِي ِشدَّ

جا   ، َوَتَحرُّ ى َحالٍل، َوَنشاطا  فِي ُهدى  َُ   .َعْن َطَمعٍ  (82) َوَطلَبا  ِف

ةُ َعْينِِه فِيما الَيُزولُ، َوَزها   .َدُتُه فِيما الَيْبقىقُرَّ

  .َيْمُزُج اْلِحْلَم بِالِِعْلِم، والََّقْولَ ِباْلَعَملِ 

ُ، خاِشعا  َقْلُبُه، قاِنَعة  َنْفُسُه، َمْنُزورا   َتة  َشْهَوُتُه،  (84) أُُكلُُه، َسْهال  أَْمُرهُ، َحِريزا   (83) تراه: َقلِيال  َزّلَلُ ِديُنُه، َميِّ

  .َمْكُظوما  َغْيُظهُ 

ُر ِمْنُه َمأُْمونٌ ا   .ْلَخْيُر ِمْنُه َمأُْمولٌ، والشَّ

اِكِريَن لَْم ُيْكَتْب ِمْن اْلغافِلِينَ  (85) إِْن كاَن فِي اْلغافِلِينَ  اِكِريَن، َوإْن كاَن فِي الذه   .ُكتَِب فِي الذه



نَ  نا  َقْولُُه، غائِبا  ُمنَكُرهُ، (87)ِعيدا  فُْحُشهُ َظلََمُه، َوُيْعِطي َمْن َحَرَمُه، َوَيِصلُ َمْن َقَطَعُه، بَ  (86) َيْعفُو َعمَّ ، لَيِّ

خاِء َشُكورٌ  الِزِل َوقُوٌر. َوِفي الرَّ هُ، فِي الزَّ   .حاِضرا  َمْعُروفُُه، ُمْقباِل  َخْيُرهُ، ُمْدبِرا  َشرُّ

... َوال ُينابِزُ    ...أْلَْلقاِب، َوال ُيضارُّ ِباْلجارِ ، بِا(88) الَيِحيُف َعلى َمْن ُيْبِغُض، َوال َيأَْثُم فِيَمْن ُيِحبُّ

اُس ِمْنُه فِي راَحةٍ   .(89)...َنْفُسُه ِمْنُه فِي َعناٍء، والنه

  

 التربية 

الُم، َكَتَبها إِلَْيِه بِحاِضِرينَ  ، َعلَْيِهَما السَّ الُم لِْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ ٍة لَُه َعلَْيِه السَّ   :فِّينَ ُمْنَصِرفا  ِمْن صِ  (90) َوِمْن َوِصيَّ

حمن الرحيم  بسم ّللاَّ الره

ماِن، اْلُمْدبِرِ  (91) ِمَن اْلوالِِد اْلفاِن، اْلُمقِرِّ  اِكِن َمساِكَن  (93) اْلُعُمِر، اْلُمْسَتْسلِمِ  (92) لِلزَّ ْنَيا، السه اِم لِلدُّ ْهِر، الذه لِلدَّ

لِ    ...الِِك َسبِيلَ َمْن َقْد َهلَكَ ما ال ُيْدِرُك، السه  (94) اْلَمْوَتى إِلَى اْلَمْولُوِد اْلُمَؤمِّ

  

 ضرورة التربية 

ْنيا َعنِّي، َوُجُموحِ  ْنُت ِمْن إْدباِر الدُّ ا َبْعُد، َفإنَّ فِيما َتَبيَّ ، ما َيَزُعنِي (95) أَمه ، َوإْقباِل االِخَرِة إِلَيَّ ْهِر َعلَيَّ  (96) الدَّ

َد بِيَعن ِذْكِر َمْن ِسواَي، ِوااْلْهتِماِم بِما َورائِي،   َهمُّ َنْفِسي، َفَصَدَقنِي -دُوَن ُهُموِم النهاسِ  -َغْيَر أنِّي َحْيُث َتَفرَّ

(97) 

َح لِي َمْحضُ  أَْمِري، َفأَْفضى بِي إِلى ِجدٍّ الَيُكوُن فِيِه لَِعٌب، َوِصْدٍق  (98) َرْأيِي، َوَصَرَفنِي َعْن َهواَي، َوَصرَّ

ْو أَصاَبَك أَصاَبنِي، َوَكأَنَّ اْلَمْوَت لَْوأَتاَك أَتانِيالَيُشوُبُه َكِذٌب. َوَجْدُتَك َبْعِضي،  َُ   .َبلْ َوَجْدُتَك ُكلِّي، َحتهى َكأَنَّ َشْيئا  لَ

  .َفَعنانِي ِمْن أَْمِرَك ما َيْعنِيِني ِمْن أَْمِر َنْفِسي

ا   .يتُ بِِه إْن أََناَ َبقِيُت لََك أَْوَفنِ (99) َفَكَتْبُت إلَْيَك ِكتابِي ُمْسَتْظِهر 

  

 الوصية بالتقوى، والسير في الديار واالثار 

بَِحْبلِِه، َوأَىُّ  (101) َواإْلِْعتِصامِ  .بِِذْكِرهِ (100) َولُُزوِم أَْمِرِه، َوِعماَرِة َقْلبِكَ  -أَْى ُبَنىَّ  -َفإِنِّي أُوِصيَك بَِتْقَوى ّللاهِ 

ِ إِنْ    !أَنَت أََخْذَت بِِه؟ َسَبٍب أَْوَثُق ِمْن َسَبٍب َبْيَنَك َوَبْيَن ّللاه

هاَدِة،  هِ  (102)أَْحيِ َقْلَبَك بِآْلَمْوِعَظِة، َوأَِمْتُه بِالزَّ ُ بِِذْكِر اْلَمْوِت...  (103) َوَقوِّ
ْ ْرهُ بِآْلِحْكَمِة" َوَذّللِّ بِآْلَيقِيِن، "َوَنوِّ

ْرهُ بِما أَصاَب َمْن كاَن قَ  لَيَن. َوِسْرفِي ِدياِرِهْم َواثاِرِهْم، َفاَنُظْر َواْعِرْض َعلَْيِه أَْخباَر اْلماِضيَن، َوَذكِّ ْبَلَك ِمَن األَوَّ



ِة، َوحَ  َك َتِجُدُهْم َقِد انَتَقلُوا َعِن اأْلَِحبَّ ا انَتَقلُوا "َوأَْيَن َحلُّوا َوَنَزلُوا َفإِنَّ َك َعْن فِيما َفَعلُوا، َوَعمَّ لُّوا داَراْلُغَرَبِة، َوَكأَنَّ

  .َكأََحِدِهمْ َقلِيٍل َقْد ِصْرَت 

  .َفأَْصلِْح َمْثواَك، َوالَتبِْع آِخَرَتَك بُِدْنياكَ 

  

  الطرق الى وصول التربية وتحققه

ْلَكفَّ ِعْنَد َحْيَرِة َوَد ِِ اْلَقْولَ فِيما الَتِعْرُف، َواْلِخطاَب فِيما لَْم ُتَكلَّْف، َوأَْمِسْك َعْن َطِريٍق إِذا ِخْفَت َضاللََتة، َفإِنَّ ا

ُكوِب اأْلَْهواِل. َوْأُمْر بِاْلَمْعرُوِف َتُكْن ِمْن أَْهلِِه، َوأَنِكِر اْلُمنَكَر بَِيِدَك َولِسانِكَ الضَّ  ( َمْن 939، َوباِيْن )الِل َخْيٌر ِمْن رُّ

ِ لَْوَمُة الئٍِم. َوُخِض  ِ َحقَّ ِجهاِدِه، َوال َتأُْخْذَك فِي ّللاه ( لِْلَحقِّ َحْيُث كاَن 935اْلَغَمراِت )َفَعلَُه بُِجْهِدَك، َوجاِهْد فِي ّللاه

ُر فِي الَحقِّ  َصبُّ ْبَر َعلَى اْلَمْكُروِه، َونِْعَم اْلُخلُُق التَّ ْد َنْفَسَك الصَّ يِن. َوَعوِّ   ...َوَتَفقَّْه فِي الدِّ

  

 رسالة المعلم والمربهي 

ما َقْلبُ  ...   .قَِي فِيها ِمْن َشْي ٍء َقبِلَْتهُ اْلَحَدِث َكاأْلَْرِض اْلخِالَيِة، ما أُلْ  (106) َوإِنَّ

َرْأيَِك ِمْن اأْلَْمِر ما َقْد َكفاَك أَْهلُ التَّجاِرِب،  (107) َفباَدْرُتَك بِاأْلََدِب َقْبلَ أَْن َيْقُسَو َقْلُبَك، َوَيْشَتِغل لُبَُّك، لَِتْسَتْقبِلَ بِِجدِّ 

  .َوَتْجِرَبَتهُ  (108) ُبْغَيَتهُ 

ا َنأْتِيِه، َواْسَتبانَ َفَتُكوَن َقْد ُكفِ ْجِرَبِة، َفأَتاَك ِمن ذلَِك ما َقْد ُكنه لَِب َوُعوفِيَت ِمْن ِعالِج التَّ لََك  (109) يَت َمُؤوَنَة الطَّ

ما أَْظلََم َعلَْينا ِمْنهُ    .ما ُربَّ

  

 االعتبار بالماضين 

 اثر التهاريخ في التربية 

، إِنِّي َوإْن لَْم أَُكْن ُعمِّ  ْرُت فِي أَْخباِرِهْم، َوِسْرُت فِي  -ْرُت ُعُمَر َمْن كاَن َقْبلِيأَْي ُبَنيَّ َفَقْد َنَظْرُت فِي أَْعمالِِهْم، َوَفكَّ

 .آثاِرِهْم، َحتهى ُعْدُت َكأََحِدِهمْ 

لِِهْم إِلى اِخِرِهْم، َفَعَرْفتُ  ْرُت َمَع أَوَّ َصْفَو ذلَِك ِمْن َكَدِرِه، َوَنْفَعُه ِمْن  َبلْ َكأَنِّي بَِما انَتهى إِلَيَّ ِمْن أُُموِرِهْم َقْد ُعمِّ

  .َضَرِرهِ 



ْيتُ  (110)َفاْسَتْخلَْصُت لََك ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َنِخيَلُة،  َحْيُث  -لََك َجِميلَُه، َوَصَرْفُت َعْنَك َمْجُهولَُه. َوَرأَْيتُ  (111) َوَتَوخَّ

فِيَق، وَ  ُ  -َعلَْيِه ِمْن أََدبِكَ  (112) أَْجَمْعتُ َعنانِي ِمْن أَْمِرَك ما َيْعنِي اْلوالَِد الشَّ  (113) أَْن َيُكوَن ْذلَِك َوأَْنَت ُمْقبِل

ٍة َسلِيَمٍة، َوَنْفٍس صافَِيةٍ  ْهِر، ُذِونِيَّ   .اْلُعُمِر، َوُمْقَتبِلُ الدَّ

  

 أولوية معرفة القرآن في التعليم 

َوَجلَّ  ِ َعزَّ َوَتأِْويلِه، َوَشرائِِع اإْلِْسالِم َوأَْحكاِمِه، َوَحاللِِه َوَحراِمِه، ال أُجاِوُز ذلَِك بَِك إِلى َوأَْن أَْبَتِدَئَك بَِتْعلِيِم ِكتاِب ّللاه

  .َغْيِرهِ 

اُس فِيِه ِمْن أَْهوائِِهْم َوارائِِهْم ِمْثلَ الَِّذي اْلَتَبَس َعَلْيِهْم،  (114) ُثمَّ أَْشَفْقتُ  َفكاِن أَْن َيْلَتبَِس َعلَْيَك َما اْخَتلََف النه

َرَجْوُت أَْن ُيَوفَِّقَك إْحكاُم ذلَِك َعلى ما َكِرْهُت ِمْن َتنِيِهَك لَُه أََحبَّ ِمْن إِْسالِمَك إِلى أَْمٍر ال اَمُن َعلَْيَك فِيِه اْلَهلََكَة. وَ 

تِي هِذهِ  ُ فِيِه لُِرْشِدَك، َوأَْن َيْهِدَيَك لَِقْصِدَك، َفَعِهْدُت إِلَْيَك َوِصيَّ   .ّللاه

  

 سن المخالطة مع الناس، من اصول التربية ح

، اْجَعلْ َنْفَسَك ِميزانا  فِيما َبْيَنَك َوَبْيَن َغْيِرَك، َفأَْحبِْب لَِغْيِرَك ما ُتِحبُّ لَِنْفِسَك، َواْكَرهْ   ما َتْكَرهُ َلها، َوالَتْظلِْم يا ُبَنيَّ

ُيْحَسَن إلَْيَك، َواْسَتْقبِْح ِمْن َنْفِسَك ما َتْسَتْقبُِح ِمْن َغْيِرَك، َواْرَض ِمَن َكما ال ُتِحبُّ أَْن ُتْظلََم، َوأَْحِسْن َكماُتِحبُّ أَْن 

اِس بِما َتْرضاهُ لَُهم من َنْفِسَك، َوالَتقُل ما الَتْعلَُم َوإْن َقلَّ ما َتْعلَُم، َوال َتقُلْ ماال ُتِحبُّ أَْن ُيقالَ    . لَكَ النه

  

 رعاية حقوق االخوان واالهل 

ُه لَْيَس لََك بِأٍَخ َمْن أََضْعَت َحقَُّه. َوال َيكُ َوال كاال  َعلى ماَبْيَنَك َوَبْيَنُه، َفإِنَّ ْن أَْهلَُك أَْشَقى اْلَخْلِق  ُتِضيَعنَّ َحقَّ أَِخيَك اتِّ

َعلى ِصلَتِِه، َوال َيُكوَننَّ َعلَى اإْلِساَءِة  بَِك، َوال َتْرَغَبنَّ فِيَمْن َزِهَد َعْنَك. َوال َيُكوَننَّ أَُخوَك أَْقوى َعلى َقِطيَعتَِك ِمْنكَ 

تِِه َوَنْفِعَك، َولَ  ُه َيْسعى فِي َمَضرَّ َك أَْقوى ِمْنَك َعلَى اإلْحساِن. َوالَيْكُبَرنَّ َعلَيَك ُظْلُم َمْن َظلََمَك، َفإِنَّ ْيَس َجزاُء َمْن َسرَّ

  ...أَْن َتُسوَءهُ 

 العظة واالرشاد قبل التأديب 

ِعُظ بِاألََدِب، َواْلَبهائِ َوال َتكُ  ْن الهَتْنَفُعُه اْلِعَظُة إاِلَّ إذا بالَْغَت فِي إِيالِمِه، َفإِنَّ اْلعاقِلَ َيتَّ ْربِ وَننَّ ِممَّ ِعُظ إالَّ بِالضَّ   .َم ال َتتَّ

ْبِر َوُحْسِن اْلَيِقيِن، َمْن َتَركَ  (115) إْطَرْح َعْنَك واِرداتِ  اِحُب ُمناِسٌب،  اْلُهُموِم بَِعزائِِم الصَّ اْلَقْصَدجاَر، الصه

ِديُق َمْن َصَدَق َغْيُبُه، َواْلَهوى َشِريُك اْلَعمى   ...َوالصَّ



ْنيا َوااْلخِ  َ ِديَنَك َوُدْنياَك، َوأَْسأَلُُه َخْيَر اْلَقضاِء لََك فِي اْلعاِجلَِة َوااْلِجلَِة، َوالدُّ
المُ أَْسَتْوِد ُِ ّللاه   .َرِة، َوالسَّ

  

 ناس حتى يكونوا معك كن مع ال

! اجعل نفسك ميزانا  فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحبه لنفسك، واكره له ما تكره لها. وال تظلم  يابنيه

كما ال تحبه أن تظلم، واحسن كما تحبه أن يحسن اليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من 

 .(116)ماال تعلم وإن قله ما تعلم، وال تقل ماال تحبه أن يقال لك النهاس بما ترضاه لهم من نفسك. وال تقل

  

 اغتنم االحسان الى اهل الفاقة 

ُه ال ِغنى بَِك فِيِه َعْن ُحْسِن اإْلِ  َوَقْدِر  (117)ْرتِياِد، َواْعلَْم أَنَّ أَماَمَك َطِريقا  ذا َمساَفٍة َبِعيَدٍة، َوَمَشقٍَّة َشِديَدٍة، َوأَنَّ

ْهرِ  (118) َبالِغكَ  اِد َمَع ِخفَِّة الظَّ   .ِمَن الزه

َمْن َيْحِملُ لََك  (119) َفالَتْحِملَنَّ َعلى َظْهِرَك َفْوَق طاَقِتَك َفَيُكوَن ثِْقلُ ذلَِك َوباال  َعلَْيَك، َوإذا َوَجْدَت ِمْن أَْهِل اْلفاَقةِ 

اهُ، َوأَْكثِْر ِمْن َتْزِويِدِه َوأَْنَت قاِدٌر َعلَْيِه، زاَدَك إلى َيْوِم اْلقِياَمِة َفُيوافِيَك بِِه َغدا  َحْيُث َتحْ  ْلُه إِيه تاُج إِلَْيِه َفاْغَتنِْمُه َوَحمِّ

 .(120)كَ َفلََعلََّك َتطلُُبُه َفالَتِجُدهُ، َواْغَتنِْم َمِن اْسَتْقرَضَك فِي حاِل ِغناَك لَِيْجَعلَ َقضاَءهُ لََك فِي َيْوِم ُعْسَرتِ

  

  ...واكرم نفسك

َك فِي َسبِيِل َمْن كاَن َقْبلَكَ وَ  َك َلْن َتْبلَُغ أََملََك، َولَْن َتْعُدَوأََجلََك، َوأَنَّ   .اْعلَْم َيقِينا  أَنَّ

لَِب، َوأَْجِملْ  (121) َفَخفَّضْ  ُه ُربَّ َطلٍَب َقْد َجرَّ إلى َحَرٍب،  (122) فِي الطَّ َولَْيَس ُكلُّ  (123)فِي اْلُمْكَتَسِب، َفإِنَّ

غائب (124) ٍب بَِمْرُزوٍق، َوال ُكلُّ ُمْجِمٍل بَِمْحرُوٍم. وأكرم نفسك عن كله دنيةطالِ  ، (125)وإن ساقتك الى الره

ا ، وما خير خير ال ينال  .(126)فانهك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا   وال تكن عبد غيرك وقد جعلك ّللاَّ حره

، ويسر  (127) االه بشره

 .(129)،(128) ال ينال االه لعسر

  

  ...بادر الفرصة

طَ  (130) َوَتالفِيكَ  ما فاَت ِمْن َمْنِطقَِك، َوِحْفُظ ما فِي اْلِوعاِء  (132) ِمْن َصْمتَِك أَْيَسُر ِمْن إِْدراِكك (131) ما َفرَّ

لَِب إِلَى  .َوِحْفُظ ما ِفي َيَدْيَك أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َطلَِب ما فِي َيدي َغْيِركَ  (133)بَِشدِّ اْلِوكاِء،  َوَمراَرةُ اْلَيأِْس َخٌير ِمَن الطَّ



هِ  ِة َخْيٌر ِمَن اْلِغنى َمَع اْلفُُجوِر. َواْلَمْرُء أَْحَفُظ لِِسرِّ اِس، َواْلِحْرَفُة َمَع اْلِعفَّ هُ، َمْن (134)النه ، َوُربَّ سا ِِ فِيما َيُضرُّ

َر أَْبَصرَ  (135)أْكَثَر أَْهَجَر،   (136) .َوَمْن َتَفكَّ

ِعيفِ قارِ  عاُم اْلَحراُم، َوُظْلُم الضَّ رِّ َتبِْن َعْنُهْم، بِْئَس الطَّ ْلِم، إِذا ْن أَْهلَ اْلَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم، َوباِيْن أَْهلَ الشَّ  أَْفَحُش الظُّ

ْفُق ُخْرقا     .كاَن اْلُخْرُق ِرْفقا   (137) كاَن الرِّ

، و رُ  اُء َدواء  واُء داء  و الده ما كاَن الدَّ اِصِح َوَغشَّ الُمْسَتْنَصُح، ُربَّ ما َنَصَح َغْيُر النه كالَ َعلَى  (138)بَّ اَك َواإْلتِّ َوإِيه

ْبَت ما َوَعَظَك، باِدِر اْلفُْرَصَة َقْبلَ (140) .َفإِنَّها َبضائُِع النَّوكى (139)اْلُمنى َواْلَعْقلُ ِحْفُظ التَّج اِرِب، َوَخْيُرما َجرَّ

، لَيْ  ة  اِد َوَمْفَسَدةُ اْلَمعاِد، َولُِكلِّ أَْن َتُكوَن ُغصَّ َُ اْلَفساِد إٍضاَعُة الزه َس ُكلُّ طالٍِب ُيِصيُب، َوال ُكلُّ غائٍِب َيُؤوُب، َوِمَن

َرَلكَ    .أَْمٍر عاقَِبٌة، َسْوَف َيأْتِيَك ما قُدِّ

اِجُر ُمخاِطٌر، َوُربَّ َيسيٍِر أَْنمى ِمْن ِكَثيٍر، َوال َخْيَر فِي ُمِعيٍن مَ   ، ساِهلِ (142)َوال فِي َصِديٍق َظنِينٍ  (141)ِهيٍن، الته

(143) 

ْهَر ما َذلَّ لََك َقُعوُدهُ،  ةُ  (144)الدَّ اَك أَْن َتْجَمَح بَِك َمِطيَّ  .اللَّجاجِ  (145) َوال ُتخاِطْر بَِشْى ٍء َرجاَء أَْكَثَر ِمْنُه، َوإيه

(146) 

  

 حقوق األخوان 

لَِة،  (147) َد َصرْمهِ إْحِملْ َنْفَسَك ِمْن أَِخيَك ِعنْ   (150) َعلَى اللََّطفِ  (149)َوِعْنَد ُصُدوِدِه  (148)َعلَى الصِّ

تِِه َعلى اللِّيِن، َوِعْنَد  (152)َعلَى اْلَبْذِل،  (151) َواْلُمقاَرَبِة، َوِعْنَد ُجُموِدهِ  ، َوِعْنَد ِشدَّ ُنوِّ َوِعْنَد َتباُعِدِه َعلَى الدُّ

اَك أَْن َتَضَع ذلَِك فِي َغْيِر َمْوِضِعِه، أَْو أَ ُجْرِمِه َعلَى اْلُعذْ  ُه ُذِو نْعَمٍة َعلَْيَك، َوإِيَّ َك لَُه َعْبٌد َوَكأَنَّ ْن َتْفَعلَُه ِر، َحتهى َكأَنِّ

  .بَِغْيِر أَْهلِهِ 

ِصيَحَة حَ  ِخَذنَّ َعُدوَّ َصِديقَِك َصِديقا  َفُتعاِدَي َصِديَقَك، َواْمَحْض أَخاَك النَّ َوَتَجرَّ ِِ  .َسَنة  كاَنْت أَْو َقبِيَحة  ال َتتَّ

، (153)اْلَغْيظَ  ة  ُه  (156) لَِمْن غالََظكَ  (155) َولِنْ  (154)، َفإِنِّي لَْم أََر ُجْرَعة  أَْحلى ِمْنها عاقَِبة  َوال أَلَذَّ َمَغبَّ َفإِنَّ

ُه  َك بِاْلَفْضِل َفإِنَّ َفرْيِن. َوإِْن أََرْدَت َقِطيَعَة أَِخيَك َفاْسَتْبِق لَُه ِمْن َنفِسَك ُيوِشُك أَْن َيلِيَن لََك، َوُخْذ َعلى َعُدوِّ أَْحلَى الظَّ

ُه، وال تضيهعن حق اخيك ات ْق َظنَّ ة  َيْرِجُع إِلَْيها إِْن َبدالَُه ذلَِك َيْوما ما. َوَمْن َظنَّ بَِك َخْيرا  َفَصدِّ كاال  على ما بينك َبقِيَّ

ه ليس لك باخ من ا وال يكن اهلك أشقى الخلق بك، وال ترغبن فيمن زهد عنك، وال (157) .ضعت حقهوبينه فانه

يكونن اخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، وال تكونن على اإلساءة أقوى منك على االحسان. وال يكبرنه 

ك أن تسوؤه  (158) .عليك ظلم من ظلمك فانه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سره



  

  ...باآلداب العاقل يتعظ

ْزقاِن: ِرْزٌق َتْطلُُبُه، َوِزْرٌق َيْطلُُبَك، َفإِْن أَْنَت لَْم َتأْتِِه أَتاكَ  ْزَق رِّ ، أَنَّ الره   .َواْعلَْم، ياُبَنيَّ

ما لََك ِمْن ُدْنياَك ما أَْصلَْحَت بِِه َمثْ  َوإِْن َجِرْعَت (159) .واكَ ما أَْقَبَح اْلُخُضو َِ ِعْنَد اْلحاَجِة، َواْلَجفاَء ِعْنَد اْلِغنى، إِنَّ

 .(160)َعلى ما َتَفلَّتَ 

َُ َفاْجَز ِْ َعلى ُكلِّ مالَْم َيِصلْ إِلَْيَك، اْسَتِدلَّ َعلى مالَْم َيُكْن بِما َقْد كاَن فإِنَّ اأْلُُموَر أَشْ  ن ِمْن َيدْيَك باهٌ. وال تكوننه ممه

 (161) .باآلداب، والبهائم ال تتعظ االه بالضرب ال تنفعه العظة االه اذا بالغت في ايالمه فانه العاقل يتعظ

  .اطرح واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين

ق غيبه،  (164)والصاحب مناسب،  (163)جار،  (162) من ترك القصد  والهوى (165)والصديق من صده

(166) 

ى اْلَحقَّ شريك العمى، َوُربَّ َبِعيٍد أَْقَرُب ِمْن َقِريٍب، َوَقِريٍب أَْبَعُد مِ  ْن َبِعيٍد. َواْلَغِريُب َمْن لَْم َيُكن لَُه َحبِيٌب، َمْن َتَعدَّ

 ِ  سبحانه. َوَمن لَْم ضاَق َمْذَهُبُه، َوَمِن اْقَتَصَر َعلى َقْدِرِه كاَن أَبقى لَُه، َوأَْوَثُق َسَبٍب أََخْذَت بِِه َسَبٌب َبْيَنَك َوَبْيَن ّللاه

 (167) ُيبالِكَ 

كَ  َمُع َهالكا  َفُهَو َعُدوُّ   ...، َقْد َيُكوُن اْلَيأُْس إِدراكا  إِذا كاَن الطَّ

ْلَتُه،  َك إِذا ِشئَت َتَعجَّ رَّ َفإِنَّ ِر الشَّ   .َوَقِطيَعُة اْلجاِهِل َتْعِدلُ ِصلََة اْلعاقِلِ  (168)أَخِّ

ماَن خاَنُه، َوَمْن أَْعَظَمهُ   (169) َمْن أَِمَن الزَّ

مانُ  أَهاَنُه، لَْيَس ُكلُّ َمنْ  َر الزَّ َر اْلُسلطاُن َتَغيَّ   .َرمى أَصاَب، إذا َتَغيَّ

ارِ  ِريِق، َوَعِن اْلجاِر َقْبلَ الده فِيِق َقْبلَ الطَّ   .َسلْ َعِن الرَّ

اَك أَْن َتْذُكَر ِمَن اْلَكالِم ماَيُكوُن ُمْضِحكا  َوإْن َحَكْيَت ذلَِك َعْن َغْيِركَ   (170) ...إيَّ

  

 امسك لسانك 

َوأَْنَفَق اْلَفْضلَ ِمْن مالِِه،  (171)َمْن َذلَّ فِي َنْفِسِه، َوطاَب َكْسُبُه، َوَصلََحْت َسِريَرُتُه، َوَحُسَنْت َخلِيَقُتُه، ُطوبى لِ 

ُة، َولَْم ُينَسْب إِلى البِْدَعةٍ  نَّ هُ، َوَوِسَعْتُه السُّ اِس َشرَّ  (172) .َوأَْمَسَك اْلَفْضلَ ِمْن لِسانِِه، َوَعَزلَ َعِن النه

 (173) َمْن َنَظَر فِي َعْيِب َنْفِسِه اْشَتَغلَ َعْن َعْيِب َغْيِرِه، َوَمْن َسلِّ َسْيَف اْلَبْغيِ قُتِلَ بِِه، َوَمْن كاَبدَ 



ِهمَ  (174)اأْلُُموَر َعِطَب،  وِء اتُّ َكُثَر َخَطُؤهُ، َوَمْن  َوَمْن َكُثَر َكالَُمهُ  .َوَمْن اْقَتَحَم اللَُّجَج َغِرَق، َوَمْن َدَخل َمَداِخلَ السُّ

اَر. َوَمْن َنَظَر َكُثَر َخَطُؤهُ َقلَّ َحَياُؤهُ، َوَمْن َقلَّ َحَياُؤهُ َقلَّ َوَرُعُه، َوَمْن قلَّ َوَرُعُه َماَت َقْلُبُه، وَمْن ماَت َقلبُ  ه َدَخلَ النَّ

اِس َفأَْنَكَرَها ُثمَّ َرِضَيَها لَِنْفِسِه َفَذلَِك ا َواْلَقَناَعُة َمالٌ اَل َيْنَفُد" َوَمْن أَْكَثَر ِمْن ِذْكِر الَمْوِت "أْلَْحَمُق بَِعْينِِه فِي ُعُيوِب النَّ

ْنَيا بِاْلَيسِير، َوَمْن َعلَِم أَنَّ َكالََمُه ِمْن َعَملِِه َقلَّ َكاَلُمُه إاِلَّ فَِيما َيْعنِيهِ   (175) .َرِضَي ِمَن الدُّ

  

 انظروا الى مرآة الحياة 

ا ِمْن ُسْلطاِن َبْطنِ كاَن لِي ْنيا فِي َعْينِِه، َوكاَن خاِرج  ُمُه فِي َعْينِي ِصَغُر الدُّ ِ، َوكاَن ُيَعظِّ ِه َفال فِيما َمضى أٌَخ فِي ّللاه

 (177) َقَع َغلِيلَ اْلقاِئليَن، َونَ  (176) َيْشَتِهي ما الَيِجُد َوال ُيْكثُِر إِذا َوَجَد، َوكاَن أَْكَثَر َدْهِرِه صاِمتا ، َفإْن قالَ َبذَّ 

ائِليَن. َوكاَن َضِعيفا  ُمْسَتْضَعف ا، َفإِْن جاَء اْلِجدُّ َفُهَو لَْيثٌ  ٍة  (180) واٍد، الُيْدلِي (179) عاٍد َوِصلُّ  (178) السه بُِحجَّ

ا َعلى ما َيِجُد اْلُعْذَر فِي ِمْثلِِه َحتهى َيْسَمعَ  ا، َوكاَن الَيلُوُم أََحد  اْعتِذاَرهُ. َوكاَن اليْشُكو َوَجعا  إاِل ِعْنَد  َحتهى َيأْتَِي قاِضي 

كُ  وِت، َوكاَن َعلى أَْن ُبْرئِِه، َوكاَن َيْفَعلُ ماَيقُولُ َوال َيقُولُ ماال َيْفَعلُ، َوكاَن إْن ُغلَِب َعلَى اْلَكالِم لَْم ُيْغلَْب َعلَى السُّ

  .أَْمراِن َنَظَر أَيُُّهما أَْقَرُب إلَى اْلَهوى َفيخالِفُهُ  (181) ا َبَدَههُ َيْسَمَع أَْحَرَص ِمْنُه َعلى أَْن َيَتَكلََّم. َوكاَن إِذ

يِل َخْيٌر ِمْن َتْرِك َفَعلَْيُكْم بِهِذِه اْلَخالِئِق َفاْلَزُموها َوَتناَفُسوا فِيها، َفإِْن لَْم َتْسَتِطيُعوها َفاْعلَُموا أَنَّ أَْخَذ اْلَقلِ 

 .(182)الَكثِيرِ 

  

 حياة رؤوس علم ال

  .رعاية الحقوق المتقابلة -1

  .حقوق البؤساء والمحرومين، حقوق االنسان -2

 .حق االنسان على نفسه برمجة حياته -3

  ."حق االنسان على نفسه "تحصيل الرزق ومكافحة الفقر -4

  

 رعاية الحقوق المتقابلة 

  :إنه للولد على الوالد حقها ، وانه للوالد على الولد حقا  

أن يطيعه في كله شيٍء إاله في معصية ّللاَّ سبحانه. وحق الولد على الوالد أن يحسن  :الد على الولدفحق الو

ن أدبه، ويعلمه القرآن   .اسمه، ويحسه



  

  (983حقوق البؤساء والمحرومين، حقوق االنسان)

َخِعيَ    :لُِكَمْيِل ْبِن ِزياٍد النَّ

  .فِي حاَجِة َمْن ُهَو نائِمٌ  (185) فِي َكْسِب اْلَمكاِرِم، َوُيْدلُِجوا (184) يا ُكَمْيلُ: ُمْر أَْهلََك أَْن َيُروُحوا

روُ  ُ لَُه ِمْن ذلَِك السُّ ِر لُْطفا ، َفإِذا َنَزلَْت بِِه َفَوالَِّذي َوِسَع َسْمُعُه اأْلَْصواَت ماِمْن أََحٍد أَْوَد َِ َقْلبا  ُسرُورا  إاِله َوَخلََق ّللاه

 .(186)نائَِبةٌ 

 .(187)إِلَْيها َكاْلماِء فِي اْنِحداِرِه ِحتهى َيْطُرَدها َعْنُه َكما ُتْطَرُد َغِريَبُة اإْلِبِلِ َجرى 

  

 حق االنسان على نفسه برنامجة حياته 

  :لِْلُمْؤِمِن َثالَُث َساَعاتٍ 

ُه، َوَساَعٌة َيُرمُّ  تَِها فَِيما َيِحلُّ فِيَها َمَعاَشُه، َوَساَعٌة ُيخَ  (188) فَساعٌة ُيَناِجي فِيها َربَّ لِّى فِيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّ

ةٍ   .(189)َوَيْجُملُ. َولَْيَس لِْلَعاقِِل أَْن َيُكوَن َشاِخصا  إاِلَّ فِي َثالٍَث: َمَرمَّ

مٍ  (190)لَِمَعاٍش، أَْو ُخْطَوٍة فِى َمَعاٍد،  ٍة فِي َغْيِر ُمَحرَّ  .(191)أْو لَذَّ

  

  "سه "تحصيل الرزق وُمكافحة الفقرحق االنسان على نف

ةِ  ِد ْبِن اْلَحَنفِيَّ   :الْبنِِه ُمَحمَّ

ِ ِمْنُه، فإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصةٌ  ين، َمْدَهَشٌة لِْلَعْقِل، َداِعَيٌة  (192) يا ُبَنيَّ إنِّي أخاُف َعلَْيَك اْلَفْقَر؛ فاْسَتِعْذ باّلله للدِّ

 .(193)لِْلَمقتِ 

  

 في االقتصاد 

بالغة هو في الواقع مجموعة مختارة من كلمات أميرالمؤمنين عليه السالم تشتمل على الُخطب نهج ال

والرسائل والكلمات القصار، وقد قالها اإلمام أميرالمؤمنين عليه السالم في مناسبات مختلفة وفي أوقات 

عليه السالم في تغيير  متباينة. ولما كانت خطبه ورسائله وكلماته ال تنفصل عن منهج اإلمام أميرالمؤمنين

أوضا ِ األمة االسالمية وتحقيق السعادة المنشوءة لها، فقد جاء هذِه النصوص بصورة وثائق سياسية تحكي 

مسار الدولة اإلسالمية وأساليب ادارتها، وطرق حل مشاكلها، والفنون السياسية المتبعة فيها. واإلمام 



مة وقضايا الدولة بموقف عملي ونظري في آٍن واحد، فمن أميرالمؤمنين عليه السالم كان يعالج مشاكل األ

ه أنظار الناس والوالة وكله المعينين الى المشكلة ذاتهها، ثم ُيبين الطرق ويضع الحلول المناسبة  زاوية كان ُيوجه

لها. ولما كان ا القتصاد غير منفصل عن حياة الناس، فكان من الطبيعي أن يتضمن نهج البالغة على 

إقتصادية تتعلق بمختلف شؤون الدولة والحياة. وبنظرة واحدة إلى خطب اإلمام ورسائله وكلماته موضوعات 

سنالحظ اننا امام؟؟ كبير من النصوص التي تتضمن أفكارا  إقتصادية، وهي بحاجة إلى عملية تعدين واستخراج 

صادية في نهج البالغة ثم وضعها في نسق منتظم لتصبح بصورة نظرية متكاملة. وتشتمل الموضوعات االقت

على موضوعات كثيرة منها؛ األنشطة اإلقتصادية المختلفة مثل 'الزراعة، الرعي، الصناعة، التجارة، الخدمات' 

وموضو ِ الملكية والثروة تم يتضمن نهج البالغة على السياسات الضريبية والسياسة النقدية وسياسة 

ة االنتاج وسياسة المحاسبة وما أكثر ما ورد في نهج التسعير، وسياسة األعانات وسياسة االنفاق وسياس

  .البالغة عبارات تنم عن موضوعات في االقتصاد

 .(194)يقول أميرالمؤمنين عليه السالم ما عال من اقتصد

فاألقتصاد وفي هذه الكلمة هوركن ركني للحياة السعيدة فمن يأخذ بعلم االقتصاد ال يقترب منه الفقر أبدا  ويقول 

 .(195)''ود ِ االسراف مقتصدا  أيضا  

لقد تضمن نهج البالغة جميع أبواب االقتصاد ألنه يغطي مرحلة مهمة من مراحل تكوين الدولة اإلسالمية، ولما 

كان االقتصاد أحد أهم أعمدة الدولة فقد ورد الكثير في كلمات اإلمام؛ خطبه ورسائله وكلمات القصيرة متضمنة 

  .لالقتصاد

  

 الفقر وعالجه 

  .المسائل االقتصادية متوفرة ومتعددة ونحن بصدد أحدها وهو الفقر وعالجه

ان ّللاَّ تعالى قد حشد لإلنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه ووفهر له الموارد الكافية المداده '

  'بحياته وحاجاته المادية

  

 والفقر حصيلة الظلم والجهل والتواني 

ِ الَّ  نَتَقٌص ِسواهُ،  (197) اْلَمْنُع َواْلُجُموُد َوال ُيْكِديهِ  (196) ِذي ال َيفُِرهُ اْلَحْمُد ّللَّ اإْلْعطاُء َواْلُجوُد، إْذ ُكلُّ ُمْعٍط مُّ

َعِم، َوَعوائِِد اْلَمِزيِد َواْلقَِسِم، ِعيالُُه اْلَخال اُن بَِفوائِِد النِّ َضِمَن أَْرزاَقُهْم،  ِئُق،َوُكلُّ مانِِع َمْذُموٌم ماَخالهُ، َوُهَو اْلَمنه



الِبِيَن ما لََدْيِه، َولَْيَس بِما ُسئِلَ بِأَْجَوَد مِ  اِغبِيَن إلَْيِه، َوالطه َر أَْقواَتُهْم، َوَنَهَج َسبِيلَ الره ْنُه بِما لَْم ُيْسألْ. َولَْو َوَهَب َوَقدَّ

 (198) ما َتَنفََّستْ 

 (201) َواْلِعْقياِن، َوُنثاَرةِ  (200) أَْصداُف البِحاِر: ِمْن فِلِزِّ اللَُّجْينِ  َعْنهُ  (199) َعْنُه َمعاِدُن اْلِجباِل، َوَضِحَكتْ 

رِّ َوَحِصيِد اْلَمْرجانِ  َر ذلَِك فِي ُجوِدِه، َوال أَْنَفَدَسَعَة ما ِعنَدهُ، َولَكاَن ِعنَدهُ ِمْن َذخاِئِر اأْلَْنعاِم ماال (202)الدُّ ، ما أَثَّ

ُه اْلَجواُد الَِّذي ال َيِغيُضهُ َمطالُِب  (203) ُتْنفُِدهُ  ائِلِيَن، َوال ُيْبِخلُهُ  (204) اأْلَناِم، أِلَنَّ إْلحاُح  (205) ُسؤالُ السه

ينَ    .اْلُملِحِّ

َهُه لِِوْجَهتِِه َفلَْم َيَتَعدَّ ُحُدودَ ... َرهُ َفاْلَطَف َتْدبِيَرهُ، َوَوجَّ َر ما َخلََق َفأَْحَكم َتْقِديَرهُ، َوَدبَّ ْنِزلَتِِه، َولَْم َيْقُصْردُوَن مَ  َقدَّ

تِِه  (206)اإْلْنتِهاِء إلى غاَيتِِه، َولْم َيْسَتْصِعْب  ما َصَدَرِت األُُموُر َعْن َمِشيَّ إْذ أُِمَر بِاْلُمِضيِّ َعلى إراَدتِِه، َوَكْيَف َوإنَّ

ِة فِْكٍر الَ إلَْيها، َوال َقِريحَ   أَْضَمَر َعلَْيها، َوال َتْجِرَبٍة أَفاَدها (207) ِة َغِريَزةٍ اْلُمنِشئ أَْصناَف اأْلَْشياِء باِل َرِويَّ

ُهوِر، َوال َشِريٍك أَعاَنُه َعلَى اْبتِدا ِِ َعجاِئِب اأْلُُموِر، َفَتمَّ َخْلقُُه بِأَْمِرِه، َوأَْذ َعنَ  (208) لِطاَعتِِه،  ِمْن َحواِدِث الدُّ

ئِ  (210) اْلُمْبِطيِء، َوال أَناةُ  (209) َرْيثُ  َوأَجاَب إلى َدْعَوتِِه، لَْم َيْعَتِرْض ُدوَنهُ    .اْلُمَتلَكِّ

ها، َوَوَصلَ أَْسباَب قرائِنِها،  (212) َوَنَهجَ  (211)َفأَقاَم ِمَن اأْلَْشياِء أََوَدها،  ُحدُوَدها، َوالَءَم ِبقُْدَرتِِه َبْيَن ُمَتضادَّ

َقها أَْجناسا  ُمْخَتلِفاٍت في اْلُحدُودِ  (213) َخالئَِق أَْحَكَم  (215) َواْلَهْيئاِت، َبدايا (214) َواأْلَْقداِر َواْلغرائِزِ  َوَفرَّ

 .(216)ُصْنَعها َوَفَطَرها َعلى ماأَرا َد َواْبَتَدَعها

حاُب َبْرك... ا أَْلَقِت السَّ ِل َعلَْيها، اْلَمْحُمو (219) َما اْسَتَقلَّْت بِِه ِمَن اْلِعْبءِ  (218) َبوانِيها، َوَبعا َِ  (217) َفلَمه

باَت، َوِمْن ُزْعرِ  (220) أَْخَرَج بِِه ِمْن َهواِمدِ  بِِزيَنِة  (222) اْلِجباِل اأْلَْعشاَب َفِهي َتْبَهجُ  (221) اأْلَْرِض النَّ

َطتْ (225)أَزاِهِرها (224) بِما أُْلبَِسْتُه ِمْن َرْبطِ  (223)ِرياِضها، َوَتْزَدِهي ِمْن ناِضِر بِِه  (226) ، َوِحْلَيِة ما ُسمِّ

لأِْلَناِم، َوِرْزقا  لأِلَْنعاِم، َوَخَرَق اْلفِجاَج في افاقِها، َوأَقاَم اْلَمناَر  (228) َوَجَعلَ ذلَِك َبالغا   (227)أَْنواِرها، 

الِكيَن َعلى َجوادِّ ُطُرقِها  .(229)...لِلسه

  

 وأما أسباب الفقر عند اإلمام علي 

َ ُسْبحاَنُه َفَرَض فى 
 أَْمَواِل األْغنِياِء أْقَواَت اْلفَُقَراِء إنَّ ّللاه

هُ ساِئلُُهْم َعْن َذلِكَ  -1 ُ تعالى َجده ، وّللاه  .(230)ما جا َِ َفقِيٌر إاله بِما َمَنَع بِِه َغنِي 

ة  َوبِطاَنة  فِيِهُم اْستِْئثاٌر َوَتطاُولٌ، َوقِلَُّة إِْنصاٍف فِي ُمعاَملٍَة،  -2 َة أُْولِئَك بَِقْطِع أَْسباِب ُثمَّ إِنَّ لِْلوالِي خاصَّ َفاْحِسْم مادَّ

، َوال َيْطَمَعنَّ ِمْنَك فِي اْعتِقاِد عُ  تَِك َقِطيَعة  ْقَدٍة َتُضرُّ بَِمْن َيلِيها ِمَن تِْلَك اأْلَْحواِل، َوال ُتْقِطَعنَّ أِلََحٍد ِمْن حاِشَيتَِك َوحامَّ



اِس فِي ِشْرٍب أَْو َعَمٍل ُمْشَتَرٍك َيْحِملُ  وَن َمُؤوَنَتُه َعلى َغْيِرِهْم، َفَيُكوَن َمْهَنأُ ذلَِك لَُهْم ُدوَنَك، َوَعْيُبُه َعلَْيَك فِي النه

ْنيا َوااْلِخَرةِ   .(231)الدُّ

ما ُيْعِوُز أَْهلُها إِلِْشراِف أَْنفُِس اْلُوالِة َعلَى الْ  -3 ما ُيْؤتى َخراُب اأْلَْرِض ِمْن إِْعواِز أَْهلِها، َوإِنَّ ْمِع، َوُسوِء جَ َوإِنَّ

ِهْم بِاْلَبقاِء، َوقِلَِّة اْنتِفاِعِهْم ِباْلِعَبرِ   .(232)َظنَّ

َك، َوَعَصْيَت إِماَمَك، َوأَْخَزْيَت أَماَنَتَك، ... ْدَت َفَقْد َبلََغنِي َعْنَك أَْمٌر إِْن ُكنَت َفَعْلتُه َفَقْد أَْسَخْطَت َربَّ َك َجرَّ َبلََغنِي أَنَّ

ِ أَْعَظُم ِمْن  اأْلَْرَض َفأََخْذتَ  ِحساِب ما َتْحَت َقَدَمْيَك، َواََكْلَت ما َتْحَت َيَدْيَك، َفاْرَفْع إِلَىَّ ِحساَبَك، َواْعلَْم أَنَّ ِحساَب ّللاه

 .(233)...النهاسِ 

ُهْم  ... ْهِر أَْو أَُكوَن أُْسَوة  لَُهْم فِي ُجُشوَبِة أَأْقَنُع ِمْن َنْفِسي بِأَْن ُيقالَ هذا أَِميُراْلُمْؤِمنِيَن َوال أُشاِركه فِي َمكاِرِه الدَّ

ها َعلَفُها، أَِو اْلُمْرَسلَةِ  باِت َكاْلَبِهيَمِة اْلَمْرُبوَطِة َهمُّ يِّ ُمها، َتْكَتِرُش  اْلَعْيِش، َفما ُخلِْقُت لَِيْشَغلَنِي أَْكلُ الطَّ ُشْغلُها َتَقمُّ

اللَِة، أَْو أَْعَتِسَف َطِريَق ِمْن أَْعالفِها، َوَتْلُهو َعمه  ، أَْو أُْهَملَ عابِثا ، أَْو أَُجرَّ َحْبلَ الضَّ اُيراُدبِها، أَْو أُْتَرَك ُسدى 

 (234) .اْلَمتاَهةِ 

 .(235)-لكله نعمة مفتاح ومغالق. فمفتاحها الَصبر، ومغالقها الكسل -4

ا    (236) .إياكم والكسل. فانهه من كسل لم يؤده ّللَّ حقه

ا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج الفقرا -  (237) .نه األشياء لمه

اهُ َطلََب، َفَيِعيُش فِي -5 ْنيا َعْيَش اْلفَُقراِء،  َعِجْبُت لِْلَبِخيِل َيْسَتْعِجلُ اْلَفْقَر الَِّذي ِمْنُه َهَرَب، َوَيفُوُتُه اْلِغَنى الَِّذي إِيه الدُّ

 .(238)...ْغنِياءِ َوُيحاَسُب فِي ااْلِخَرِة ِحساَب اأْلَ 

َوْيُت َبيْ  -6 ماِء َنْجما !، َولَْو كاَن اْلمالُ لِي لَسَّ ِ ال أَُطوُر بِِه ما َسَمَر َسِميٌر، َوما أَمَّ َنْجٌم في السَّ
َما َوّللاَّ َنُهْم َفَكْيَف َوإنَّ

ِه َتْبِذيٌر َوإسْ  ِ! أاَل َوإنَّ إْعطاَء اْلماِل في َغْيِر َحقِّ ْنيا، َوَيَضُعُه في اْلمالُ مالُ ّللاَّ راٌف، َوُهَو َيْرَفُع صاِحَبُه في الدُّ

ِه َوِعْنَد َغْيرِ  ِ، َولَْم َيَضِع اْمُرٌو مالَُه في َغْيِر َحقِّ اِس، َوُيِهيُنُه ِعنَد ّللاَّ ُ اأْلِخَرِة، َوُيْكِرُمُه في النه  أَْهلِِه إاله َحَرَمُه ّللاَّ

ُهمْ   .(239)...ُشْكَرُهْم، َوكاَن لَِغْيِرِه ُودُّ

ِم اْلَفضْ  - ا، َوأَْمِسْك ِمَن اْلماِل بَِقْدِر َضُروَرتَِك، َوَقدِّ ْسراَف ُمْقَتِصدا ، َواْذُكْر فِي اْلَيْوِم َغد  ُِ   .لَ لَِيْوِم حاَجتِكَ َفَد ِِ ااْل

رِ  ُ أَْجَر اْلُمَتواِضِعيَن َوأَْنَت ِعْنَدهُ ِمَن اْلُمَتَكبِّ ِعيِم َتْمَنُعُه  -يَن؟ َوَتْطَمعُ أََتْرُجو أَْن ُيْعِطَيَك ّللاه ٌغ فِي النَّ َوأَْنَت ُمَتَمرِّ

ِعيَف َواأْلَْرَملَةَ  مَ  -الضَّ َما اْلَمْرُء َمْجِزى  بِما َسلََف َوقاِدٌم َعلى ما َقدَّ قِيَن َوإِنَّ  (240) ...أَْن ُيوِجَب لََك َثواَب اْلُمَتَصدِّ



ما  ِفي اْلبِياعاِت، أَنَّ فِي َكثِي -َمَع ذلِكَ  -َواْعلَمْ  ...-7 ْنُهْم ِضيقا  فاِحشا ، َوُشَحا  َقبِيحا ،َواْحتِكارا  لِْلَمنافِع، َوَتَحكُّ ٍر مِّ

ِة، َوَعْيٌب َعلَى اْلُوالةِ  ِة لِْلعامَّ ِ صلى ّللا عليه و آله َمَنَع ِمْنهُ  .َوذلَِك باُب َمَضرَّ  ...َفاْمَنْع ِمَن اإْلِْحتِكاِر، َفإِنَّ َرُسولَ ّللاه

(241) 

يِّ  ... -8 َ أََحلَّ لََك الطَّ
باِت َوُهَو َيْكَرهُ أَن يا ُعَديَّ َنْفِسِه لََقِد اْسَتهاَم بَِك اْلَخبِيُث، أَماَرِحْمَت أَْهلََك َوَولََدَك؟ أََتَرَى ّللاه

ِ ِمن ذلِكَ   .(242)...َتأُخَذها؟ أَْنَت أَْهَوُن َعلَى ّللاه

 .(243)عالج الفقر االفراد 

  (244)طلب العلم

 .(245)َعْنهُ  فاْلِعْلُم َمْقُروٌن بِاْلَعَمِل، َفَمْن َعلَِم َعِملَ، َواْلِعْلُم َيْهتِْف بِاْلَعَمِل، َفإِْن أََجاَبُه َوإاِلَّ اْرَتَحلَ 

ه يطلب به، ولكن يدعوه إلى القناعة -  .(246)تعلهموا العلم، فانهه زين للغني، وعون للفقير، ولست أقول إنه

اَعَة فِي َحياتِِه، َوَجِميلَ اأْلُْحدُ يا ُكَميْ  - وَثِة َبْعَد َوفاتِِه، لُ ْبَن ِزياٍد، َمْعِرَفُة اْلِعْلِم ِديٌن ُيداُن بِِه، بِِه َيْكِسُب اإْلِْنساُن الطه

 .(247)َواْلِعْلُم حاِكٌم َواْلمالُ َمْحُكوٌم َعلَْيهِ 

  

 كسب التجربة 

خص عليك بمجالسة أصحاب التجارب، فانها تقدم  .(248)عليهم باغلى الغالء وتأخذها منهم بأرخص الره

شاد، َكَفاَك أََدبا  لَِنْفِسَك اْجتِناُب َما َتْكَرُهُه ِمْن َغْيِرَك، وعليك  - في التجارب علم مستأنف، واالعتبار يفيدك الره

 .(249)ألخيك مثل الهذي عليه لك

 .(250)لم يذهب من مالك ما وعظك -

  

 العمل 

ْكِر. َنْحَمُدهُ َعلى االئِِه، َكما َنْحَمُدهُ َعلى َبالئِِه، َوَنسْ اْلَحْمُد  َعِم بِالشُّ َعَم، َوالنِّ ِ اْلواِصِل اْلَحْمَد بِالنه َتِعيُنُه َعلى هِذِه ّلله

را ِِ  (251) النُّفُوِس اْلبِطاءِ   (252) َعما أُِمَرْت بِِه، السِّ

ا   (253)أَحاَط بِِه ِعْلُمُه، َواَْحصاهُ ِكتاُبُه: ِعْلٌم َغْيُر قاِصٍر، َوِكتاٌب َغْيُر ُمغاِدٍر، إلى ما ُنِهَيْت َعْنُه، َوَنْسَتْغفُِرهُ ِممه

ْرَك، َوَيقِيُنُه الشَّ  فى إْخالُصُه الشِّ ُد أَْن َوُنؤِمُن بِِه إيماَن َمْن عاَيَن اْلُغُيوَب، َوَوَقَف َعلَى اْلَمْوُعوِد إيمانا  نَّ َُ ، َوَنَشْه كَّ

ُ َعلَْيِه َوالِِه َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، َشهاَدَتْيِن ُتْصِعدانِ  ال إلَه إالَّ  ا َصلَّى ّللاه د  ُ َوْحَدهُ الَشريَك لَُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ  اْلَقْولَ، ّللاه

  ...َوَتْرَفعاِن اْلَعَملَ: الَيِخفُّ ِميزاٌن ُتوَضعاِن َفيَه، َوال َيْثقُلُ ِميزاٌن ُتْرَفعاِن ِمْنهُ 



ِ َحَمتْ ِعباَد ّللاهِ  ِ َمحاِرَمُه، َوأَْلَزَمْت قُلُوَبُهْم َمخاَفَتُه َحتهى أَْسَهَرْت َليالَِيُهْم، َوأَظَماْت  (254) ! إِنَّ َتْقَوى ّللاه أْولْياَء ّللاه

اَحَة بِالنهَصِب، (255)َهوا ِجَر ُهمْ  يَّ بِالَظمأ، َواْسَتْقَرُبوا األََجلَ، َفبادَ  (256)، َفأََخذُوا الره ُبوا َوالرِّ ُروا اْلَعَملَ، َوَكذَّ

ا َنَقَص ِمَن  ْنيا َوزاَد فِي اأْلِخَرِة َخْيٌر ِممه اأْلِخَرِة َوزاَد فِي اأْلََملَ، َفالَحظُوا اأْلََجلَ... َواْعلَُموا أَنَّ ما َنَقَص ِمَن الدُّ

ْنيا، َفَكْم ِمْن َمنقُوٍص رابِِح، َوَمِزيٍد خاِسٍر. إنَّ الَِّذي أُِمْرُتمْ  بِِه أَْوَسُع ِمَن الَِّذي ُنِهيُتْم َعْنُه، َوما أُِحلَّ لَُكْم أَْكَثُر  الدُّ

َسعَ  َم َعلَْيُكْم، َفَذُروا ما َقلَّ لِما َكُثَر، َوما ضاَق لَِما اتَّ ا ُحرِّ   .ِممه

ْزِق، َوأُِمْرُتْم بِاْلَعَمِل، َفال َيُكوَننَّ اْلَمْضُموُن لَُكمْ  َطلَُبُه أَْولى بُِكم ِمَن اْلَمْفرُوِض َعلَْيُكْم َعَملُُه، َمَع  َقْد ُتُكفِّلَ َلُكْم بِالرِّ

ِ، لََقِد اْعَتَرَض الشَّكُّ َوَدِخلَ  ُه، َوّللاَّ  .(257)أَنَّ

َفباِدُروا اْلَعَملَ،  ْم،اْلَيقِيُن، َحتهى َكأَنَّ الَِّذي ُضِمَن لَُكْم َقْد فُِرَض َعلَْيُكْم، َوَكأَنَّ الَِّذي فُِرَض َعلَْيُكْم َقْد ُوِضَع َعنكُ 

 (258) ...َوخافُوا َبْغَتَة اأْلََجلِ 

  

 التدبير 

ْدبِيرِ  (260) ِمَن اْلَعْقِل، َوال َوْحَدَة أَْوَحُش ِمَن اْلُعْجبِ  (259) المالَ أَْعَودُ   (261) ...َوال َعْقلَ َكالتَّ

ُه، َوسَ  فِيَها َمَعاَشُه، َوَساَعٌة ُيَخلِّى ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه  (262) اَعٌة َيُرمُّ لِْلُمْؤِمِن َثالَُث َساَعاٍت: فَساعٌة ُيَناِجي فِيها َربَّ

ةٍ  تَِها فَِيما َيِحلُّ َوَيْجُملُ، َوَلْيَس لِْلَعاقِِل أَْن َيُكوَن َشاِخصا  إاِلَّ فِي َثالٍَث: َمَرمَّ لَِمَعاٍش، أَْو ُخْطَوٍة فِى  (263) َوَبْيَن لَذَّ

 (264)َمَعاٍد، 

مٍ أْو لَ  ٍة فِي َغْيِر ُمَحرَّ  (265) .ذَّ

  

 (466ترشيد االنفاق)

 .(267)ما عالَ من اْقَتَصدَ 

  

 االنتاج واالستثمار 

 (268) .من وجد ماء  وترابا  ثم افتقر فابعده ّللاَّ 

وال يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى ُيسأل عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وعن ماله من اين  -

 .(269)'كتسبه، وفيمه انفقه وعما عمل فيم علما

  



 انتهاز الفرص 

 .(270)الفرصة تمره مر السحاب فانتهزوا فرص الخير

 (271) .بادروا الفرصة قبل أن تكون غصة

  

 العطاء المتواصل 

ِويلَةِ   (272) .َمْن ُيْعِط بِاْلَيِد اْلَقِصيَرِة ُيْعَط بِاْلَيِد الطَّ

  

 انفاق الزكاة 

 (273) اُسوُسو

عاءِ  كاِة، َواْدَفُعوا أَْمواَج اْلَبالِء بِالدُّ ُنوا أَْموالَُكْم بِالزَّ َدَقِة، َوَحصِّ  (274) .إِيماَنُكْم بِالصَّ

  

 تنظيم األسرة 

 (275) .قِلَُّة اْلِعياِل أََحُد اْلَيساَرْينِ 

  (276)عالج الفقر المجتمع

 التكافل االجتماعي 

َ ُسْبحاَنُه َفرَ 
هُ إنَّ ّللاه ُ تعالى َجده ، وّللاه َض فى أَْمَواِل األْغنِياِء أْقَواَت اْلفَُقَراِء، فما جا َِ َفقِيٌر إاله بِما َمَنَع بِِه َغنِي 

 (277) .سائِلُُهْم َعْن َذلِكَ 

 (278) .انعم الناس عيشا  من عاش في عيشة غيره -

 اقامة التعاونيات 

الناس بعضهم الى بعض متصله كاتصال االعضاء فمتى استغنى ال تد ِ ّللاَّ ان يغنيك عن الناس فان حاجات 

 (279) .المرء عن يده او رجله ولكن اد ِ ّللاَّ ان يغنيك عن شرارهم

 الرقابة على الدولة 

 .اهل الكوفة! ان خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغالمي فأنا خائن (280) يا

 .(281)وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (9الضمان االجتماعي )

 :يقول االمام في عهده لالشتر 

ْفلى  َبَقِة السُّ َ فِي الطَّ
َ ّللاه

ْمنى (2) ِمَن الَِّذيَن ال ِحيلََة لَُهم ِمَن اْلَمساِكيِن َواْلُمْحتاِجيَن َوأَْهِل اْلُبْؤسىُثمَّ ّللاه  (3) َوالزَّ

َبَقِة قانِعا   ِ َما اْسَتْحَفَظكَ  (5) َوُمْعَترا   (4) َفإِنَّ فِي هِذِه الطَّ ْيِت ِمْن َحقِِّه فِيِهْم، َواْجَعلْ لَُهْم قِْسما  ِمْن بَ  (6) َواْحَفْظ ّلِله

ْسالِم فِي ُكلِّ َبلٍَد، َفإِنَّ لأِْلَْقصى ِمْنهْم ِمْثلَ الَِّذي لأِْلَْدنى، َوُكلٌ َقِد  (8) َصوافِي (7) مالَِك، َوقِْسما  ِمْن َغالهتِ  ُِ ااْل

  ...اْسُتْرِعيَت َحقَّهُ 

قَّةِ  ... ْد أَْهلَ اْلُيْتِم َوَذِوي الرِّ  (9) َوَتَعهَّ

ْن ال حِ  نِّ ِممَّ   .يلََة لَُه، َوال َيْنِصُب لِْلَمْسأَلَِة َنْفَسُه، َوذلَِك َعَلى اْلُوالِة َثقِيلٌ َواْلَحق  ُكلُُّه َثقِيلٌ فِي السِّ

 (10) َواْجَعلْ لَِذِوي اْلحاجاتِ  ...

 ِ ا  َفَتَتواَضُع فِيِه ّلِله ُغ لَُهْم فِيِه َشْخَصَك، َوَتْجلُِس لَُهم َمْجلِسا  عامه  (11) آلَِّذي َخَلَقَك، َوُتْقِعدُ  ِمْنَك قِْسما  ُتَفرِّ

 (14) َحتهى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلُِّمُهْم َغْيَر ُمَتْعتِعٍ  (13) َوُشَرِطكِ  (12) َعْنُهْم ُجْنَدَك َوأَْعواَنَك ِمْن أَْحراِسكَ 



ِ صلى ّللا عليه و آله َيقُولُ فِي َغْيِرَمْوِطنٍ   (15) :َفإِنِّى َسِمْعُت َرسُولَ ّللاه

... َوَنحِّ لَْن ُتقَ ' ِعيِف فِيها َحقُُّه ِمَن اْلَقِوىِّ ٌة ال ُيَؤَخُذ لِلضَّ َس أُمَّ يقَ  (16) دَّ ُ  (18) َواأْلََنفَ  (17) َعْنُهُم الضِّ َيْبُسِط ّللاه

فِي إِْجماٍل  (21) َنعْ َوامْ  (20) َرْحَمتِِه، َوُيوِجْب لََك َثواَب طاَعتِِه، َوأَْعِط ما أَْعَطْيَت َهنيِئا (19) َعلَْيَك بِذلَِك أَْكنافَ 

 (22) .َوإِْعذارٍ 

  

 الرقابة على السوق 

ناعاِت َوأَْوِص بِِهْم َخْيرا ، اْلُمقِيِم ِمْنُهْم َواْلُمْضَطِربِ  ... اِر َوَذِوي الصِّ  بِمالِِه، َواْلُمَتَرفِّقِ  (23)ُثمَّ اْسَتْوِص بِالتُّجه

(24) 

ُهم َموادُّ اْلَمنافِِع، وَ  ُبها ِمَن اْلَمباِعِد َواْلَمطاِرحِ  (25) أَْسباُب اْلَمرافِقِ بَِبَدنِِه، َفإِنَّ َك َوَبْحِرَك،  (26) َوُجاله فِي َبرِّ

ُهْم ِسْلمٌ  (27) َوَسْهلَِك َوَجَبلَِك، َوَحْيُث الَيْلَتئِمُ  اُس لَِمو اِضِعها، َوال َيْجَتِرُؤوَن َعلَْيها، َفإِنَّ  الُتخاُف بائَِقُتهُ  (28) النه

ْنُهْم  ٌح ال ُتْخشى غائلَُتُه. َوَتَفقَّْد أُمُوَرُهْم بَِحْضَرتَِك َوفِي َحواِشي باِلِدَك، َواْعلَْم، َمَع ذلَِك، أَنَّ فِي َكثِيرٍ َوُصلْ  (29) مِّ

ما  فِي اْلبِياعاِت، َوذلَِك باُب مَ  (32) َقبِيحا ، َواْحتِكارا   (31) فاِحشا ، َوُشَحا   (30) ِضيقا   ِة لِْلَمنافِع، َوَتَحكُّ َضرَّ

ِ صلى ّللا عليه و آله َمَنَع ِمْنهُ  ِة، َوَعْيٌب َعلَى اْلُوالِة، َفاْمَنْع ِمَن اإْلِْحتِكاِر، َفإِنَّ َرُسولَ ّللاه ، َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعا  لِْلعامَّ

َبْعَد  (35) ُحْكَرة   (34) ، َفَمْن قاَرفَ (33)تا َِسْمحا  بَِمواِزيِن َعْدٍل، َوأَْسعاٍر ال ُتْجِحُف بِآْلَفِريَقْيِن ِمَن اْلبائِِع َواْلُمبْ 

لْ  اهُ َفَنكِّ  .(38)،(37) بِِه، َوعاقِب فِي َغْيِر إِْسرافٍ  (36) َنْهيَِك إِيه

  

 نظام االدارة 

باعتبار أن نهج البالغة هو مجموعة الُخطب والرسائل التي بعث بها االمام أميرالمؤمنين عليه السالم الى 

غنٌي باألفكار االدارية ويتضمن قدرا  كبيرا  من القواعد واالساليب في فن االدارة تتضمنها  والته، فهو كتابٌ 

عباراته القصيرة، وليس من الصعب إستخراج هذه االفكار واألساليب ووضعها في إطار نظرية متكاملة في 

وهي تغفو في خطبه ورسائله  االدارة، إذ أْن أميرالمؤمنين عليه السالم بين أفكاره في االدارة بحسب الحاجة،

وليس من السهل إيقاظها وتفعيلها لتخرج إلى أشعة الشمس كفكرة موحدة البناء متسقة األعضاء واألطراف. 

فكان الُبده من بذل عمٍل شاق في جمع هذه األفكار واستخراجها من مواطن سياتها، ومن تم ربطها من جديد 

األبعاد واألشكال. وبعد عهد االمام أميرالمؤمنين إلى وإليه مالك  وحياكة أنسجتها لتصبح منطقة واحدة منتظمة

األشتر من بين النصوص المهمة في نهج البالغة التي تتناول القضايا االدارية، فهو مصدر مهم جدا  للفكر 



قد االداري االسالمي. وإلى جانب كلماته جاءت سيرته المتطابقة مع قوله حافلة هي األخرى بالفكر االداري ف

للهجرة في أشده الظروف السياسية فداوة، وعلى رغم قصر الُمدة  35-93حكم االمام الدولة االسالمية بين 

لقد  .وإتصافها بالفالفل واالضطرابات فقد أرسى نظاما  إداريا  يفوق في متانته وتطوره الخلفاء الذين سبقوهُ 

  .اجه المدى في ادارة األمورجاءت تعليماته االدارة شامل لكل أبواب االدارة وكل ما يحت

ر في العمل ابتلي بالهمِّ  :فمن جانب التقصير في العمل يجلب الهمه   . (39) .من قصه

 .(40)ومن جانب التوصية بالصبر: ال يعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان

  :ومن ناحية أخرى يوصي االمام المدير أن يبتعد  ِ ن

 (41) .االستبداد: َمن استبد برأيه هلك

 (42) .التفريط في األمور: ثمرة التفريط الندامة

 (43) .ثم يبين االمام عوامل االدارة القوية: آلة الرئاسة سعة الصدر

 (44) .من الن عوده كثفت أعضائه

 (45) .البشاشة حبالة المودة

 (46) .قليل تدوم عليه أرجى من كثيٍر مملول منه

  

  (47)لياالدارة والنظام االداري عند االمام ع 

  

 صفات المدير 

 في مجال الشكل الظاهري 

 (48) .جمال الرجل الوقار -

 (49) .الجمال الظاهر حسن الصورة، والجمال الباطن حسن السريرة -

  

 الليونة وسعة الصدر 

 .(51)،(50)َمْن الَن ُعوُدهُ َكُثَفْت أَْغصاُنهُ  -

ْدرِ  - ياَسِة َسَعُة الصَّ  .(52)آلَُة الرِّ

 والحيلولة دون الغضب  ضبط النفس



ةُ َضْرٌب ِمَن اْلُجُنوِن، أِلَنَّ صاِحَبها َيْنَدُم، َفإِْن لَْم َيْنَدْم َفُجُنوُنُه ُمْسَتْحَكمٌ  -  (53) .أَْلِحدَّ

 .(56)َتْوأَمانِ  (55) واألناةُ  (54) اْلِحْلمُ  -

ة  .(57)ُيْنتُِجُهما ُعلُوُّ الِهمَّ

 مداراة األفراد 

ُد الى  - َودُّ  (58) .الناس رأس اْلَعْقلِ التَّ

 (59) .رأس الحكمة مداراة الناس -

 العفو عن المسيئين 

اِس ِباْلَعْفِو أَْقَدُرُهْم َعَلى اْلُعقُوَبةِ  -  (60) .أَْولَى النه

 التأني في إصدار القرارات 

 .(64)،(63)ْرَصةِ َبْعَد اْلفُ  (62) اْلُمَعاَجلَُة َقْبلَ اأْلِْمَكاِن، َواأْلََناةُ  (61)ِمْن اْلُخرقِ  -

  

 بذل الوسع 

 .(65)من بذل جهد طاقته بلغ كنه إرادته -

  

 انجاز العمل في وقته 

 (66) .أحزم الناس رأيا  من أنجز وعده ولم يؤخر عمل يومه لغده -

  

 التقدم الدائم 

 (67) ...الَيْرَضْوَن ِمْن أَْعمالِِهْم اْلَقلِيلَ، َوالَيْسَتْكثِرُوَن اْلَكثِيرَ  -

 .(68)الكيهس "المدير المدبر لالمور" من كان يومه خيرا  من أمسه -

ا  من أمسه -  .(69)والخائن من... كان يومه شره

 كسب رضا العاملين 

َة لَُهْم، َواللُّْطَف بِِهْم، َوالَتُكوَننَّ َعلَْيِهْم َسُبعا  ض - ِة، َواْلَمَحبَّ ِعيَّ ْحَمَة لِلرَّ  (70) ...َتْغَتنُِم أَْكلَُهمْ  اِريا  َوأَْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

  

 وظائف المدير 



  (71)التفكير

 . (72)اهمية التفكير

 .(73)الفكر عبادة -

 (74) .فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة -

ر -  (75) .المؤمن كثير التفكه

 (76) .المؤمن مغمور بفكرته -

 (77) .الفكر إحدى الهدايتين -

  

 فوائد التفكير 

 الل انقاذ من الض

 (78) .الفكر يهدي الى الرشد -

الل -  (79) .عليك بالفكر فانهه رشد من الضه

 (80) .فكر العاقل هداية -

  

لل   حصانة من الزه

 (81) .الفكر في األمر قبل مالبسته يؤمن الزلل -

  

 التخلص من الشك 

 (82) .بتكرر الفكر يخاب الشك -

 (83) .بالفكر تصلح الروية -

  

 ور كشف خفايا األم

 (84) .بالفكر تنجلي غياهب األمور -

 (85) .الفكر... يثمر االستظهار -

  



 صقل العقل 

 (86) .الفكر جالء العقول -

  

 اخذ العبر 

 (87) .تفكرك يفيدك اإلستبصار ويكسبك اإلعتبار -

 (88) .الفكر يوجب اإلعتبار -

  

 معالجة األمور 

 (89) .رطول الفكر يحمد العواقب ويستدرك فساد األمو -

 (90) .طول التفكير يصلح عواقب التدبير -

  

 اكتشاف األخطاء ومعرفة الصواب 

 (91) .فكر المرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه -

  

 كسب االعتبار عند النهاس 

 (92) .ماذله من أحسن الفكر -

  

 السالمة وحسن العاقبة 

 (93) .اصل العقل الفكر، وثمرته السالمة -

 (94) .من الزلل الفكر قبل العمل اصل السالمة -

  

  (95)منهجية التفكير

 (96) .شاور قبل ان تعزم، وفكر قبل أن تقدم -

ما البصير من سمع ففكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر -  (97) .انه

ة -  (98) .د ِ الحدة، وتفكر في الحجه



 (99) .ينبغي للمؤمن أن يستحي اذا اتصلت له فكرة في غير طاعة -

 (100) .دبير بالرأي والرأي بالفكرالت -

 (101) .أال وإنه اللبيب من استقبل وجوه اآلراء بفكر صائب ونظر في العواقب -

أي بإجالة األفكار -  (102) .صواب الره

  

  (103)المشورة

 (104) .نعم المظاهرة المشاورة -

 (105) .االستشارة عين الهداية -

 (106) .أي مشيرافضل الناس رأيا  من ال يستغني عن ر -

 (107) .وال ظهير كالمشاورة -

 (108) .وال مظاهرة أوثق من المشاورة -

 (109) .ما ضله من استشار -

 (110) .ال يستغني العاقل عن المشاورة -

  

 فوائد الشورى 

 (111) .من شاور ذوي العقول استضاء بانوار العقول -

 (112) .من شاور الرجال شاركها في عقولها -

 (113) .وا فالبركة في المباكرة، وشاوروا فالنجح في المشاورةباكر -

 (114) .المشورة تجلب لك صواب غيرك -

 (115) .من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا   -

 (116) .ما استنبط الصواب بمثل المشاورة -

  

  "شروط المشير "المشاور

 (117) .من شاور ذوي النهى واأللباب فاز بالنجح والصواب -

 (118) .افضل من شاورت، ذوي التجارب -



 (119) .شاور في امورك الذين يخشون ّللاَّ ترشد -

 (120) .استشر عدوك العاقل واحذر رأي صديقك الجاهل -

 (121) .مشاورة الجاهل المشفق خطر، ومشاورة الحازم المشفق ظفر -

  

 شروط المستشير 

 (122) .ال تشاور عدوك واستره خبرك -

 (123) .ال تستشير الكذاب -

 (124) .ال تدخلن في مشورتك بخيال   -

 (125) .ال تشركن في مشورتك حريصا   -

 (126) .ال تشركن في رأيك جبانا  

اَك َوُمشاَوَرَة النِّساِء َفإنَّ َرأيُهنَّ إِلى أَْفنٍ  -  (127) .َوإِيَّ

  

 العالقة بين المشير والمستشير 

 (128) .جهل المشير، هالك المستشير -

 (129) .على المشير االجتهاد في الرأي، وليس عليه ضمان النجح -

 (130) .ال تردن على النصيح وال تستغشنه المشير -

 (131) .من ضل مشيره بطل تدبيره -

 (132) .من نصح مستشيره صلح تدبيره -

 (133) .من غش مستشيره سلب تدبيره -

 عواقب ترك االستشارة أو مخالفتها 

 (134) .لف المشورة ارتبكمن خا -

 (135) .من قنع برأيه ذله  -

 (136) .قد خاطر من استغنى برأيه -

 (137) .من أعجب برأيه ذله  -

 (138) .من أعجب برأيه ملك العجز -



 (139) .من استبد برأيه خاطر وغرر -

 (140) .ما أعجب برأيه االه جاهل -

 ما تعترض الشورى من نواحي الضعف 

 (141) .ا خالف الشريعةشره اآلراء م -

 (142) .آفة المشاورة انتقاض اآلراء -

 (143) .خير اآلراء أبعدها من الهوى -

  

  (144)التخطيط

 (145) .التدبير قبل العمل يؤمن الندم -

 (146) .التدبير قبل الفعل يؤمن العثار -

ة الزمن  (147) .التهحسس بأهميه

 (148) .الساعات شهب األعمار -

نِيَن فِما أَْسرَ  - َنِة، َوأَْسَر َِ السِّ ْهِر، َوأَْسَر َِ الشُُّهوَر فِي السَّ اَم فِي الشَّ اعاِت فِي اْلَيْوِم، َوأَْسَر َِ اأْلَيه  .ي اْلُعُمرِ  َِ السه

(149) 

 (150) .نفس المرء خطاه الى أجله -

 (151) .من اخره الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها -

 (152) .الساعاتكيف يفرح بعمر تنقصه  -

 (153) .انه الليل والنهار يأخذان منك، فخذ منهما -

  

 التقديم والتأخير 

ا التقديم   :امه

 (154) .المرء ابن ساعته -

ْم لَِيديكَ  -  (155) .َفاْمَهْد لَِقَدِمَك، َوَقدِّ

ر عمل يومه الى غده -  (156) .الحازم من جاد بما في يده ولم يؤخه

ا التاخير   :امه



 (157) .ثمه تكلهم، تسلم من الزللفكر  -

  

 االهم فالمهم 

ه المأمول -  (158) .من اشتغل بالفضول فاته مهمه

 (159) .د ِ ماال يعنيك واشتغل بمهمك الذي ينجيك -

غه للمهم -  (160) .إنه رأيك ال يتهسع لكله شيٍء ففره

 (161) .من اشتغل بغير المهم ضيهع األهم -

  

 االعداد للمستقبل 

ِم اْلَفْضلَ لَِيْوِم فاَقتِكَ أَمْ  -  (162) .ِسْك ِمَن اْلماِل بَِقْدِر َضُروَرِتَك، َوَقدِّ

ام بالئك - ة أليه  (163) .اجعل زمان رخائك عده

ا ال يبقى لك لما يبقى لك وال يفارقك -  (164) .خذ ممه

ادِ أَنَّ أَماَمَك َطِريقا  ذاَمساَفٍة َبِعيَدٍة، َوَمَشقٍَّة َشِديَدٍة، َوأَنَّ  -  .ُه الِغنى بَِك فِيِه َعْن ُحْسِن اإْلِْرتِياِد، َوَقْدِر َبالِغَك ِمَن الزه

(165) 

  

 تقسيم الوقت 

 (166) .إنه ليلك ونهارك ال يستوعبان لجميع حاجاتك فأقسمها بين عملك وراحتك -

ُه، َوَساَعٌة َيُرمُّ  - فِيَها َمَعاَشُه، َوَساَعٌة ُيَخلِّى فِيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن  لِْلُمْؤِمِن َثالَُث َساَعاٍت: فَساعٌة ُيَناِجي فِيها َربَّ

تَِها فَِيما َيِحلُّ َوَيْجُملُ   (167) .لَذَّ

  

  (168)االشراف

تَِك َحْيُث َوأَْلِزِم اْلَحقَّ َمْن لَِزَمُه ِمَن اْلَقِريِب َواْلَبِعيِد، َوُكْن فِي ذلَِك صابِرا  ُمْحَتِسبا ، َواقِعا  ذلَِك ِمْن  - َقراَبتَِك َوخاصَّ

 (169) .َوَقعَ 

َمْن ِسواُهْم إاِله َوَتَفقَّْد أَْمَر اْلَخراِج بِما ُيْصلُِح أَْهلَُه، َفإِنَّ فِي َصالِحِه َوَصالِحِهْم َصالحا  لَِمْن ِسواُهْم، َوال َصالَح لِ  -

اَس ُكلَُّهْم ِعيالٌ َعلَى اْلَخراج َوأَْهلِ   (170) .هِ بِِهْم، أِلَنَّ النه



  

  الجهاد

 فضل الجهاد 

ِة أَْولِياِئِه، َوُهَو لِباُس التَّْقوى، وَ  ُ لِخاصَّ ِة َفَتَحُه ّللاَّ ا َبْعُد فِانَّ اْلجهاَد باٌب ِمْن أَْبواِب اْلَجنَّ ُتهُ أمه  ِدْر ُِ اْلَحِصيَنُة، َوُجنَّ

(171) 

 (172) اْلَوثِيَقُة، َفَمن َتَرَكُه َرْغَبة  َعْنهُ 

لِّ َوَشِملَُة اْلَبالُء، َوُديِّثَ  أْلَبَسهُ  ُ َثْوَب الذُّ غاِر َواَْلَقماِءة،  (173) ّللاَّ َوُضِرَب َعلى َقْلبِِه بِاإلْسهاِب،  (174)بِالصِّ

 (178) .َوُمنَِع النَّْصفَ  (177) بَِتْضيِيِع اْلِجهاِد، َوِسيَم اْلَخْسفَ  (176) َوأُِديلَ اْلَحقُّ ِمْنهُ  (175)

  

 ناس استنهاض ال

ا  َوإْعالنا ، َوقُْلُت لَُكمْ  ِى َقْد َدَعْوُتُكْم إلى قِتاِل هؤالِء اْلَقْوِم لَْيال  َوَنهارا  َوِسره   :أال َوإنه

ِ ما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ فِي ُعْقِر داِرِهمْ   (179) أُْغُزوُهْم َقْبلَ أَّْن َيْغُزوُكْم، َفَوّللاَّ

ْت َعلَْيُكُم اْلغاراُت،  (180)إالَّ َذلُّوا، َفَتواَكْلُتْم،  َوُملَِكْت َعلَْيُكُم اأْلَْوطاُن. َوهذا أَُخو غاِمٍد  (181)َوَتخاَذْلُتْم َحتهى ُشنَّ

، َوأَزالَ َخْيلَُكْم َعن َمسالِِحها(182)َقْد َوَرَدْت َخْيلُُه اأْلَْنبارَ  اَن اْلَبْكِرىَّ اَن ْبَن َحسه نِي َولََقْد َبلَغَ  .(183)، َوَقْد َقَتلَ َحسه

ُجلَ ِمْنُهْم كاَن َيْدُخلُ َعَلى اْلَمْرأَِة اْلُمْسلَِمِة َواأْلُْخَرى اْلُمعاَهَدةِ   َوقُْلَبها (185) َفَيْنَتِز ُِ ِحْجلَها (184) أنَّ الرَّ

ْنَصَرفُوا وافِِريَن، ُثمَّ ا (188)، ما َتْمَتنُِع ِمْنُه إاله بِااْلِْستِْرجا ِِ َواإْلستِْرحاِم، (187)َوَقالئَِدها َوِرعَثها (186)

  !!أُِريَق لَُهم َدمٌ  (190) ما نالَ َرُجال  ِمْنُهْم َكْلٌم َوال (189)

  .َفلَْو أَنَّ اَْمَراء  ُمْسلِما  ماَت ِمْن َبْعِد هذا أََسفا  ما كاَن بِِه َملُوما ، َبلْ كاَن بِِه ِعْنِدي َجِديرا  

  

  الجهاد طريق النصر

ِ ُيِميُت اْلقَ  قُُكْم َعْن َحقُِّكْم، َفقُْبحا  لَُكْم َوَتَرحا  َوّللاَّ ( 949 )ْلَب َوَيْجلُِب اْلَهمَّ اْجتِما ُِ هؤالِء اْلَقْوِم َعلى باِطلِِهْم َوَتَفرُّ

ُ َوتَ 944ِحيَن ِصْرُتْم َغَرضا  )   .ْرَضْونَ ( ُيْرمى: ُيغاُر َعلَْيُكْم َوال ُتِغيُروَن، َوُتْغَزْوَن َوال َتْغُزوَن، َوُيْعَصى ّللاَّ

ةُ اْلَقْيظِ  اِم اْلَحرِّ قُْلُتْم هِذِه َحمارَّ ْيِر إلَْيِهْم فِي أَيه ا اْلَحرُّ  (194) أْمِهْلنا ُيَسبِّخْ  (193) َفإذاأََمْرُتُكْم بِالسَّ   .َعنَّ

ةُ  تاِء قُْلُتْم هِذِه َصبارَّ ْيِر إلَْيِهْم فِي الشه ا اْلَبْرُد، ُكلُّ هذا فِرارا  ِمَن اْلقُرَّ أَْمهِ  (195) َوإذا أََمْرُتُكْم بِالسَّ ْلنا َيْنَسلِْخ َعنَّ

  .اْلَحرِّ َواْلقُرِّ 



ْيِف أََفرُّ  ِ ِمَن السَّ وَن، َفأَْنُتْم َوّللاَّ   .َفإذا ُكْنُتْم ِمَن اْلَحرِّ َواْلُقرِّ َتفِرُّ

  

 التقاعس طريق الفشل 

جاِل َوال ِرجالَ، ُحلُوُم اأْلَْطفاِل،  اِت اْلِحجاِل، يا أَْشباَه الرِّ لََوِدْدُت أنِّي لَْم أََرُكْم َولَْم أَْعِرْفُكْم  (196)َوُعقُولُ َربه

ْت َنَدما  َوأَْعَقَبْت َسَدما ،  .َمْعِرَفة   ِ َجرَّ ُ لََقْد َمالَُتْم َقْلبِي َقْيحا ،  (197)َوّللاَّ
َصْدِري  (199) َوَشَحْنُتمْ  (198)قاَتَلُكُم ّللاَّ

عْ  ْهمامِ  (200) ُتُمونِي ُنَغبَ َغْيظا ، َوَجرَّ َوأَْفَسْدُتْم َعلىَّ َرْأيِي بِاْلِعْصياِن َواْلِخْذالِن َحتهى  (202)أَْنفاسا ،  (201) التَّ

  :قالَْت قَُريشٌ 

  !!إنَّ اْبَن أَبِى طالٍِب َرُجلٌ ُشجا ٌِ َولِكْن ال ِعْلَم لَُه بِاْلَحْربِ 

ِ أُبوُهْم: َوَهلْ أََحٌد ِمْنُهْم أشَ   َوأَْقَدُم فِيها َمقاما  ِمنهى!؟  (203)دُّ لَها ِمراسا ، ّلِله

ْفتُ   (204) لََقْد َنَهْضُت فِيها َوما َبَلْغُت اْلِعْشِريَن، َوها أََنا ذا َقْد َذرَّ

يَن، َولِكنَّ الَ َرأَى لَِمْن ال ُيطا ُِ  ته  (205) .َعلَى السِّ

  

 السياسة ونظام الحكم 

 السياسة 

م قد طحنته السياسات الدولية والشرفية والغربية وخدشت وجهه الحروب والصراعات إذا كان عالمنا اليو

واإلنقالبات الدموية، فإنه المنجاله إاله في البحث عن؟؟ في االخالق لُيمزج به مثقاال  في السياسة حتى تستقيم 

  .الحياة

  .في الخيال فبدون هذه المعادلة ال تعود المجتمعات البشرية إلى رشدها وليس هذا ضربٌ 

فقد كان قبل خمسة عشر قرنا  في االمان هناك إنساٌن يخرق طفا  في االخالق بمثقال في السياسة. وكان لهذا 

. وكان لهذا اإلنسان فرصة معايشة  اإلنسان فرحته معايشة كل األدوار التي في الممكن أن يحرَّ بها أي سياسيه

ان عضوا  فاعال  في حركة جهادية كان يقودها رسول ّللاه صلى كل االدوار التي تخطر في بال الرجل السياسي ك

ّللا عليه و آله. وكان قائدا  لحركة وسيعة قاعدتها سلمان والمقداد وعمار وابن التيهان وذو الشهادتين. وكان 

 يقود تيار المعارضة اإليجابية في فقرة الخليفة عثمان، وكان على رأس دولة.. وعلى رأس قوة عسكرية وخلت

حروبا  طاحنة من االنحراف. وما هذا االنسان سوى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الذي نحاول 



أن نستجلي منه الجزء النابض من حياة رجل تصدى لكل عمل سياسي كان مطلوبا  من سواء كان خارج الحكم 

  .أو داخله

سياسي في الطراز الرفيع ليس بقية الساسة فقد برهن أميرالمؤمنين عليه السالم بكلماته وسيرته أنه 

المعوجين، فسياسته هي الدين هي الخلق الرضع وليس سياسة المصلحة اآلنية حيث األكثرية يفهمون السياسة 

هكذا. وقد نالطرفى علي عندما تجرأ وأو قالوا أن عليا  ليس سياسي وقديما  قالته قريش أن ابن أبي طالب رجلٌ 

ه بالحرب ومقصود الحرب هنا السياسة. وقديبه ولهم في بعض مواقفه إن ليس بسياسي شجا ِ ولكن ال ِعلم ل

محنك والسبب أنه ال يعيش المواقف بموازين اللحظة، بل كان يقيسها بموازين الماضي والحاضر والمستقبل 

  .كان يعيشها بموازين الدارين الدنيا واآلخرة

  

 المارقون 

ن الدين أي خرج عن الدين، وهم عصابة في المسلمين. وقد ذكرهم والمروق هو الخروج فُيقال مرق ع

 (206) أميرالمؤمنين عدة مرات وفي مناسبات مختلفة فلما نهضُت باألمر نكثت طائفة ومرقت أخرى

أي خرجت على البديعة الصحيحة. وقد حاججهم أميرالمؤمنين بالحوار والمناقشة قبل أن يعلى الحرب الدفاعية 

وذكر عبارة حاججهم  (207)هذا المضمار أنا حجيج المارقين وخصيم الناكثين الُمرتابين،  عليهم يقول في

النهم كانوا في أصحابه وقد ألتبس عليهم الحق فأعطاهم فرصة كبيرة ليعودوا عن طريق الغي ويعلنوا خطأهم، 

عندما أخذوا في ومنع أصحابه في حمل السالح بوجههم قبل أن يبدوأ هم بالقتال. وأخذ خطرهم يستشري 

التبشير بأفكارهم المضللة عندها قرر االمام أن يتصدى لهم، وأول عمل قام به هو المحاججة كما ذكرنا يقول 

فإن أبيُتم أن تْزعُموا إاله أنِّي أخطأُت وَضللُت َفلَِم ُتضلهون )أميرالمؤمنين عليه السالم في استراتيجية المارقين 

آله بضاللي، وتأخذونهم بخطائي، وتفكرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم  عامة أمه محمد صلى ّللا عليه و

قم، وتخلُطوَن َمْن أذنَب بِمَن لم ُيذِنبْ   .(208)(تضُعونها مواِضع الُبرِء والسُّ

فعلي  عليه السالم أول حاكم يتكلم مع المعارضة بهذا الشكل ويجاججهم بتلك الحجج القوية لعلهم يتركوا غيههم 

  .وا عن مواقفهم التي فيها نهايتهم وشقائهم في الُدنيا واآلخرةويبتعد

ففي بحث المارقين وتعامل أميرالمؤمنين عليه السالم درٌس وعبر لجميع الحكومات كيف يجب أن يكونوا مع 

 مخالفيهم وكيف يتعاملوا معهم معاملة الحسنى وال يستخدموا القوة إاله في المرحلة النهائية عندما تتوقف كل

المحاوالت فكان اليمنعهم مساجد المسلمين ويعطيهم الفيء ويسمع لمتكلمهم وخطيبهم أن يقول كلمته ويتفوه 



بما يريد، لكن عندما مملوا السالح بوجه الشريعة وقاتلوا امامهم كان حقا  على المسلمين أن يتصدوا لهم وأن 

  .يقاتلوهم حتى يذعنوا للحق

  

 الناكثون 

عليا  خليفة على المسلمين ثم نكثوا بعيتهم له، وأول َمن سماهم بالناكثين هو أميرالمؤمنين  أولئك الذين بايعوا

وأول الناكثين هما طلحة (209) .عليه السالم، فقد ذكرهم: فلما نهضُت باألمر نكثت طائفة ومرقت أخرى

ولهؤالء (210) .ني ونكثا بيعتيوالزبير اللذان قال فيهما أميرالمؤمنين عليه السالم اللههم إنُهما قطعاني وظلما

الناكثين تاريخ وحاالت وصفات ذكرها أميرالمؤمنين عليه السالم في كلماته ليبتعد الناس عن تلك الرذائل وتلك 

  .االخالق الساقطة

وهُ، يصفهم أميرالمؤمنين: وّللاه ما أنكروا عليَّ منكرا  وال جعلوا بيني وبينهم نصفا  وإنهم ليطلُبوَن حقا  ُهم تَرك

لبُة إاله قبلَُهم  ودما  هم َسَفُكوهُ فإن ُكْنُت شريَكُهْم فيه، فإنَّ لَُهْم نصيبُهْم فيه، وإن كاُنوا ولوه ُذوني فما الطه

(211). 

  .في كلمات اإلمام عليه السالم صورة واضحة عن هذه الجماعة التي ربما تسود في كل زمان ومكان

ر هذه الجماعة فالعامل األصلي في انبثاقها هو الجهل فيقول: ُربَّ يقول أميرالمؤمنين عليه السالم عن جذو

وقد قالها في طلحة والزبير فهما كانا عالمين بأنه أميرالمؤمنين  (212) عالِم قد قتله َجْهلُه وِعلُمُه َمَعُه ال ينفعه

الذي يعمي ويصم فيصبح على الحق وكانا على يقين بأنهما على الباطل ومع ذلك تقدما لحربه طمعا  في الُدنيا 

العالم والجاهل على جد سواء. فما قائدة علم ال يعمل االنسان به يقول أميرالمؤمنين عليه السالم في وصفه 

اِن الى ّللاه  لرغبة طلحة والزبير في الدنيا: كل واحٍد منهما َيْرُج األقر له، ويعطفه عليه دون صاحبه، ال َيُحنه

ان إليه بسبب وقد كان االمام بالمرصاد لهؤالء الناكثين الذين أردوا تحريف مسيرة (213) .بحبٍل وال َيُمده

اإلسالم وقف االمام ليدافع عن القيم االسالمية وليس ليدافع عن نفسه يقول في ذلك: وّللاه ال أكوُن كالُضبع تناُم 

 (214) .بل إلى الحق الُمدبر عنهعلى ُطوِل اللهدم حتى َيصلَ إليها طالُِبها ويختلها راِصدها ولكني أضِرُب بالُمق

فحفاظا  على حياة االسالم، وحفاظا  على قيم المسلمين وقف االمام يحاربهم وينازلهم حتى طههر الجسد االسالمي 

  .منهم

  

  القاسطون



وهم أصحاب معاوية الذين حاربوا عليا  في صفين والذي ذكرهم أميرالمؤمنين عليه السالم في الشقشقية: فلما 

باالمِر نكثت طائفة ومرت أُخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمُعوا ّللاه سبحانه يقول 'تلك الدار األخيرة  نهضتُ 

وهي مأخوذة من الفعل َقَسَط قْسطا  (215) .'نجعلها للذين ال ُيريدون علوا  في األض وال فسادا والعاقبة للمتقين

اط وقاِسطون. والنهم أرادوا القضاء على ا لقيادة وقسوطا  بمعنى جاَر وحاَد عن الحق فهو قاِسط وجمعُه قسه 

الحقة المتمثلة بأميرالمؤمنين عليه السالم فقد وقف أميرالمؤمنين يدافع عن الشرعية االسالمية المتمثلة في 

ذلك الزمان به، فقد حاول معاوية أن يصادر هذه الشرعية ويعطي لنفسه الحق في التالعب في أمور المسلمين 

التي تسمى بالصاعقة: وأما القاسطون فقد  944يرالمؤمنين عليه السالم، فقد ورد في خطبته متصدى له أم

جاهدت. النهم كانوا بغاة ومن أبواب الجهاد مواجهة البغاة والرده عليهم. وكان على رأس القاسطين معاوية بن 

على منبري فأقتلوه فكيف وقد أعتلى أبي سفيان الذي قال فيه رسول ّللاه صلى ّللا عليه و آله: إذا رأيتم معاوية 

معاوية حكم االسالم وأراد ان يسمحي نفسه بأميرالمؤمنين، فما هو موقف أميرالمؤمنين عليه السالم أيسكت 

  .على تجاوزاته أيمضي في التصدي له

ره بين الحرب والبيعة فأضار الحرب يقول أميرالمؤمنين عليه السالم 'أال وإنه معاوية قادلُ  َمة  في الغواِة لقد خيه

ومعنى كالم أميرالمؤمنين أن معاوية هو الذي  (216) وعمس عليهم الَخَبَر حتى َجَعلُوا نُحوَره أغراَض المنية

ابتدأ بالحرب فهو الذي جمع الغواة الذين أغواهم وأبعدهم عن دين ّللاه بتضليلهم وأظهر إليهم انه غير عارٍف 

  .ذلك هو اقدامهم لحرب إمامهمبالحق فجهلوا الحق وأهله فكان نتيجة 

لقد طلبوا الحرب وعسكروا العساكر لكن كانت النتيجة الخسران المبين خسراٌن في الُدنيا واآلخرة. والقاسطون 

موجودون في كل زمان ومكان فلكي نعرفهم ونستدله بأشخاصهم علينا أن ندقق في كلمات أميرالمؤمنين التي 

  .بغاةورد فيها وصفا  كامال  لهؤالء ال

  

 نصيحة القاسطين و إرشادهم إلى الحق 

ِه َعلَْيَك، َواْرِجْع إِلى َمْعِرَفِة ماال ُتْعَذُر بِجَ " َ فِيما لََدْيَك، َواْنُظْر فِي َحقِّ
اَعِة إِلى ُمعاِوَيَة": َفاتَِّق ّللاه هالَتِِه، َفإِنَّ لِلطه

ة   َرة ، َوَمَحجَّ ، َوُسُبال  َنيِّ ،  (217) أَْعالما  و اِضَحة   (220)َيِرُدَها اأْلَْكياُس،  (219)َوغاَية  ُمَطلَِّبة   (218)َنْهَجة 

 (221)َوُيخالِفَُها اأْلَنكاُس، 

، َوَخَبطَ  (223) َعْنها جارَ  (222) َمْن َنَكبَ  يِه،  (224) َعِن اْلَحقِّ ُ نِْعَمَتُه، َوأََحلَّ بِِه  (225)ِفي التِّ
َر ّللاه َوَغيَّ

ُ لََك َسبِيلََك، َوَحْيُث َتناَهْت بَِك أُُموُرَك، َفَقْد أَْجَرْيَت إِلى غاَيِة ُخْسٍر، نِْقَمَتُه، َفَنْفسَ  َن ّللاه  (226)َك َنْفسَك، َفَقْد َبيَّ



ا، َوأَْقَحَمْتكَ  (227) َوَمَحلَِّة ُكْفٍر، َوإِنَّ َنْفَسَك َقْد أَْولََجْتكَ  ا،  (228) َشره   َك، َوأَْوَعَرتْ َوأَْوَرَدْتَك اْلَمهالِ (229)َغيه 

  .َعلَْيَك اْلَمسالِكَ  (230)

ْيطاَن ِمْن قِياِدِه َفلَْم  (233) عاقَِبَة َعَملِِه، َوَيْنَدُم َمْن أَْمَكنَ  (232) فِيِه َمْن أَْحَمدَ  (231) َفاْحَذْر َيْوما  َيْغَتِبطُ ... الشَّ

ا أََجْبَنا اْلُقْراَن فِي ُحْكِمهِ ُيجاِذْبُه. َوَقْد َدَعْوَتنا ِالى ُحْكِم اْلُقْراِن َولَْسَت  اَك أََجْبنا، َولِكنه  ...ِمْن أَْهلِِه، َولَْسنا ِايه

ة  َعلَى ااْلَخِر، َفَعَدْوتَ (234) ْنيا بَِتأِْويِل  (235) َوَقِد اْبَتالنِي بَِك َواْبَتالَك ِبي، َفَجَعلَ أََحَدنا ُحجَّ َعلَى َطلَِب الدُّ

اِم بِي، اْلقُْراِن، َوَطلَْبَتنِي بما َوأَلَبَّ عالُِمُكْم جاِهلَُكْم  (236)لَْم َتْجِن َيِدي َوال لِسانِي، َوَعَصْبَتُه أَْنَت َوأَْهلُ الشه

 (237) .َوقائُِمُكْم قاِعَدُكمْ 

ْيطاَن قِياَدَك،  َ فِي َنْفِسَك، َوناِز ِِ الشَّ
ِريقُنا َوَطِريقَُك، َواْصِرْف إِلَى ااْلِخَرِة َوْجَهَك، َفِهَي طَ  (238)َفاتَِّق ّللاه

ُ ِمْنُه بِعاِجِل قاِرَعةٍ 
اِبرَ  (240)َتَمسُّ اأْلَْصلَ،  (239) َواْحَذْرأَْن ُيِصْيَبَك ّللاه  (241) .َوَتْقَطُع الده

الِل َوَتْجوالَُهمْ  (242) َفَد ِْ َعنَك ُقَرْيشا  َوَتْركا َضُهمْ  ...  (245) َوِجماَحُهمْ  (244) فِي الشِّقاق (243) فِي الضَّ

يِه،  ُ َعَلْيِه َوالِِه َقْبليِ  (246)فِي التِّ
ِ َصلَّى ّللاه ُهْم َقْد أَْجَمعُوا َعلى َحْربِي َكإجماِعِهْم َعلى َحْرِب َرُسوِل ّللاه  .َفإِنَّ

(247) 

ُهْم َمْفُتونِيَن، َوإنهي لَ  ... ِ َلَقْد قاَتْلُتُهْم كافِِريَن، َوأَلُقاتِلَنَّ صاِحُبُهْم بِاأْلَْمِس َكما أََنا صاِحُبُهُم اْلَيْوَم! مالِي َولِقَُرْيٍش؟ َوّللاه

 (248) .وّللاَّ ما تنقم منا قريش االه انه ّللاَّ اختارنا عليهم فادخلناهم في حيزنا

عائَِك َفَلَقْد َسلَْكَت َمداِرَج أَ  (250)ِمْن ِعياِن اأْلُمُوِر،  (249) َفَقْد اَن لََك أَْن َتْنَتفَِع ِباللَّْمِح اْلباِصرِ  ْسالفَِك بِادِّ

َعْنَك،  (254) ما قِْد َعال (253) ِواأْلَكاِذيِب، َوبِانتِحالِكَ  (252) ُغرُوَر اْلَمْينِ  (251) اأْلَباِطيلَ، َواْقتِحاِمكَ 

، َوُجُحودا  لِما ُهَو أَْلَزُم لََك ِمنْ  (256) لَِما اْخُتِزنَ  (255) َوْبتِزاِزكَ   (257)لَْحِمَك َوَدِمَك،  دُوَنَك، فِرارا  ِمَن اْلَحقِّ

اللُ، َوَبْعَد اْلَبياِن إاِلَّ اللَّبْ  ا َقْدَوعاهُ َسْمُعَك، َوُملَِئ بِِه َصْدُرَك، َفماذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِلَّ الضَّ ْبَهَة  (258)ُس، ِممه َفاْحَذِر الشُّ

اأْلَْبصاَر ُظْلَمُتها...  (261) َجالبِيَبها، َوأَْغَشتِ  (260) تْ َفإِنَّ اْلفِْتَنَة طالَما أَْغَدفَ  (259)َواْشتِمالَها َعلى لُْبَستِها، 

ْطَت َحتهى َيْنَهدَ  َك إِْن َفرَّ ِ أُْرتَِجتْ  (262) َفِمَن ااْلِن َفَتداَرْك َنْفَسَك َوانُظْر َلها، َفإِنَّ َعلَْيَك  (263) إِلَْيَك ِعباُد ّللاه

 (264) .ْوَم َمْقُبولٌ اأْلُمُوُر، َوُمنِْعَت أَْمرا  ُهَو ِمْنَك اْليَ 

  

 ال حجة لمعاوية 

ُه باَيَعنِي اْلَقْوُم الَِّذيَن باَيُعوا أَباَبْكٍر َوُعَمَرَوُعْثماَن َعلى ما باَيُعوُهْم َعلَْيِه، َفلَْم َيُكن لِلشه  اِهِد أَْن َيْختاَر، َوال لِْلغائِِب إِنَّ

ماَ الشُّورى لِْلُمهاِجِريَن َوا ، َوإِنَّ ى، َفإِْن أَْن َيُردَّ ِ ِرض  ا كاَن ذلَِك ّلِله وهُ إمام  ألَْنصاِر، َفإِِن اْجَتَمُعوا َعلى َرُجٍل َوَسمَّ



باِعِه غَ  وهُ إلى ما َخَرَج ِمْنُه، َفإِْن أَبى قاَتلُوهُ َعلَى اتِّ ْيَر َسبِيِل َخَرَج َعْن أَْمِر ِهْم خاِرٌج بَِطْعٍن أَْو بِْدَعٍة َردُّ

ُ ما َتَولهى. َولََعمِرياْلُمؤِمنِيَن، َوَوالههُ  اِس ِمْن َدِم  -ياُمعاِوَيةُ  -ّللاه لَئِْن َنَظْرَت بَِعْقلَِك دُوَن َهواَك لََتِجَدنِّي أَْبَرأَ النه

 .(266)...َفَتَجنَّ ماَبدا لَكَ  (265)ُعْثماَن، َولََتْعلََمنَّ أَنِّي ُكنُت فِي ُعْزلٍَة َعْنُه إاِله أَْن َتَتَجنهى، 

َبَعِة، َفُسْبحاَن ّللاهِ   (267)!! ما أََشدَّ لُزُوَمَك لأِْلَْهواِء اْلُمْبَتَدَعِة، َواْلَحْيَرِة اْلُمتَّ

ِ ِطْلَبٌة،  راِح اْلَوثائِِق، الَّتِي ِهَي ّلِله اإِْكثاُرَك اْلِحجاجَ  (268)َمَع َتْضيِيِع اْلَحقائِِق، َواطِّ ٌة، فأَمه  َوَعلى ِعباِدِه ُحجَّ

(269) 

ْصُرَلَك، َوَخَذْلَتُه َحْيُث كاَن النَّْصر لَهُ فِي ُعْثماَن َوقَ  ما َنَصْرَت ُعْثماَن َحْيُث النَّ َك إِنَّ  (270) ...َتلَتِِه، َفإِنَّ

َك ِجئَت ثائِرا   ...  ...لِبا  بُِعْثماَن، َولََقْد َعلِْمَت َحْيُث َوَقَع َدُم ُعْثماَن َفاْطلُْبُه ِمْن ُهناَك إِْن ُكْنَت طا (271) َوَزَعْمَت أَنَّ

(272) 

 (273) :َفإِنِّي أُْخبُِرُكْم َعْن أَْمِر ُعْثماَن َحتهى َيُكوَن َسْمُعُه َكِعيانِهِ  ...

اَس َطَعُنوا َعلَْيِه َفُكنُت َرُجال  ِمَن اْلُمهاِجِريَن أُكثُِر أُْستِْعتاَبُه،  َبْيُر أَْهوَ  (274)إِنَّ النه ُن َوأُقِّلُ ِعتاَبُه، َوكاَن َطْلَحُة َوالزُّ

اْلَعنِيُف، َوكاَن ِمْن عائَِشَة فِيِه َفْلَتُة َغَضٍب، َفأُتِيَح لَُه َقْوٌم  (276) َوأَْرَفُق ِحدائِِهَما (275)َسْيِرِهما فِيِه اْلَوِجيُف، 

 (277) ...َقَتلُوهُ 

اُهْم َعلى  يا معاوية": َوَقْد أَْكَثْرَت فِي َقَتَلِة ُعْثماَن، َفاْدُخلْ فِيما َدَخلَ فِيِه النهاُس،" ُثمَّ حاِكِم اْلَقْوَم إِلَيَّ أَْحِمْلَك َوإِيه

 (278) ...ِكتاِب ّللاهِ 

  

 االحساس بالمسؤولية االلهية النقاذ الناس ودفع المخالفين 

يُن َوَتَنْهَنهَ  (280)اْلباِطلُ َوَزَهَق،  (279) َفَنَهْضُت فِي تِْلَك اأْلَْحداِث َحتهى زاحَ  ...  . (281)...َواْطَمأَنَّ الدِّ

ِ لَْو لَقِيُتُهْم واِحدا  َوُهْم ِطال ُِ  اأْلَْرِض ُكلِّها ما باَلْيُت َوالَاْسَتْوَحْشُت، َوإِنِّى ِمْن َضاللِِهُم الَِّذي ُهْم  (282) إِنِّى َوّللاه

لُِحْسِن َثوابِِه فِيِه َواْلُهَدى الَِّذي أََنا َعلَْيِه لََعلى َبِصيَرٍة ِمْن َنْفِسي َوَيقِيٍن ِمْن َرِبي، َواِ  ِ لَُمْشتاٌق، وَّ
نِّى إِلى لِقاِءّللاه

نِي اسى ِ ُدَوال ،  (284) أَْن َيلِيَ  (283) لَُمْنَتِظٌر راٍج، َولِكنَّ ِخُذوْا مالَ ّللاه اُرها، َفَيتَّ ِة ُسَفهاُؤها َوفُجه أَْمَر هِذِه اأْلُمَّ

الِِحيَن َحْربا ،  (286)َوِعباَدهُ َخَوال ، (285)   :َواْلفاِسِقيَن ِحْزبا   (287)َوالصه

ْسالِم، َوإِنَّ ِمْنُهْم َمْن لَّْم ُيْسلِْم َحتهى ُرِضَخْت لَُه َعلَى  (288) َفإِنَّ ِمْنُهُم الَِّذي َشِرَب ِفيُكُم اْلَحرامَ  ُِ ا  فِي ااْل َوُجلَِد َحده

ضائِخُ  ْسالِم الرَّ ُِ َوَتأْنِيَبُكْم، َوَجْمَعُكْم َوَتْحِريَضُكْم، َوَلَتَرْكُتُكْم إْذ  (290) ، َفلَْوال ذلَِك ما أَْكَثْرُت َتأْلِيَبُكمْ (289)ااْل

َُ وونيتم  .(291)أََبْيُتْم



، (294)َوإِلى أَْمصاِرُكْم َقِد اْفُتتَِحْت، َوإِلى َمما لِِكُكْم ُتْزوى (293)َقِد اْنَتَقَصْت،  (292) أاَل َتَرْوَن إِلى أَْطرافُِكمْ 

ُ  -! اْنفِرُواَوإِلى باِلِدُكْم ُتْغزى؟
وا -َرِحَمُكُم ّللاه ُكْم، َوالَتث اَقلُوْا إِلَى اأْلَْرِض َفُتقِرُّ  .(295)إِلى قِتاِل َعُدوِّ

، َوإِنَّ أََخا اْلَحْرِب اأْلَِرُق،  (297) َوَتُبوءُوا (296)بِاْلَخْسِف،  لِّ َوَيُكوَن َنِصيُبُكُم اأْلََخسَّ َوَمْن ناَم لَْم  (298)بِالذُّ

 (299)...ْنهُ ُيَنْم عَ 

اَعِة، َوَثلَْمُتمْ  ... ُكْم َقْد َنَفْضُتْم أَْيِدَيُكم ِمْن َحْبِل الطه  .(300)أاَل َوإنَّ

 َ
ِة، َوإنَّ ّللاه ِ اْلَمْضُروَب َعلَْيُكْم بِأَْحكاِم اْلجاِهلِيَّ ِة فِيما َعَقَد بَ  -ُسْبحاَنهُ  -ِحْصَن ّللاه ْيَنُهم َقِد اْمَتنَّ َعلى َجماَعِة هِذِه اأْلُمَّ

، ألَنَّها  -الَّتِي َيْنَتقِلُون فِي ِظلِِّها َوَيأُووَن إلى َكَنفِها -ِمْن َحْبِل هِذِه اأْلُْلَفةِ  بِنِْعَمٍة الَيْعِرُف أََحٌد ِمَن اْلَمْخلُوقِيَن لَها قِيَمة 

ُكْم ِصْرتُ  أَْحزابا ،  (301) ْم َبْعَد اْلِهْجَرِة أَْعرابا ، َوَبْعَد اْلُمواالةِ أَْرَجُح ِمْن ُكلِّ َثَمٍن، َوأََجلُّ ِمْن ُكلُ َخَطٍر. َواْعلَُموْا أَنَّ

 .ُما َتَتَعلَّقُوَن ِمَن اإْلْسالِم إاله بِاْسِمِه، َوالَتْعِرفُوَن ِمَن اإْليماِن إاله َرْسَمهُ 

ْم أَْحكامَ  ْلُتْم ُحدُوَدهُ، َوأََمتُّ ْكثِ أاَل َوَقْد َقَطْعُتْم َقْيَد اإْلِْسالِم، َوَعطَّ ُ بِقِتاِل أَْهِل اْلَبْغي َوالنَّ  (302) ُه، أاَل َوَقْد أَِمَرنَِي ّللاه

ا اْلقاِسُطونَ  اِكُثوَن َفَقْد قاَتْلُت، َوأَمَّ ا اْلماِرَقةُ  (303) َواْلَفساِد فِي اأْلَْرِض َفأَما  النه َفَقْد  (304) َفَقْد جاَهْدُت، َوأَمَّ

ْختُ   .(306)،(305) ...َدوَّ

بِما جاَء |َوَقلَّْبُت َظْهَرهُ َوَبْطَنُه، َفلَْم أََر لِي إالَّ اْلقِتالَ أَِو اْلُكْفَر  (307)ْد َضَرْبُت أَْنَف هَذا األَْمِر َوَعْيَنُه، َولَقَ  ...

ِة واٍل أَْحَدَث أَْحداثا ، َوأَْوَجدَ  ُه َقْد كاَن َعَلى اأْلُمَّ ُ َعلَْيِه َوالِِه|. إنَّ ٌد َصلَّى ّللاه اِس َمقاال  َفقالُوْا ُثمَّ َنَقُموا  (308) ُمَحمَّ لِلنه

ُروا  .(309)َفَغيَّ

  

  (310)...أمر أصحابه بقتال القاسطين

ا  َوإْعالنا ، َوقُْلُت لَُكْم: أُْغُزوُهمْ  ِى َقْد َدَعْوُتُكْم إلى قِتاِل هؤالِء اْلَقْوِم لَْيال  َوَنهارا  َوِسره ِ َقْبلَ أَّْن َيْغُزوُكْم، فَ  أال َوإنه َوّللاَّ

 (311) ما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ فِي ُعْقِر داِرِهمْ 

تْ  (312) إالَّ َذلُّوا، َفَتواَكْلُتمْ  َعلَْيُكُم اْلغاراُت، َوُملَِكْت َعلَْيُكُم اأْلَْوطاُن. َوهذا أَُخو غاِمٍد  (313) َوَتخاَذْلُتْم َحتهى ُشنَّ

، َوأَزالَ َخْيلَُكْم َعن َمسالِِحهاَوَقْد قَ  (314)َقْد َوَرَدْت َخْيلُُه اأْلَْنباَر،  اَن اْلَبْكِرىَّ اَن ْبَن َحسه َولََقْد  (315) َتلَ َحسه

ُجلَ ِمْنُهْم كاَن َيْدُخلُ َعلَى اْلَمْرأَِة اْلُمْسلَِمِة َواأْلُْخَرى اْلُمعاَهَدةِ   َوقُْلَبها (317) َفَيْنَتِز ُِ ِحْجلَها (316) َبلََغنِي أنَّ الرَّ

َواإْلستِْرحاِم، ُثمَّ اْنَصَرُفوا وافِِريَن،  (320) ما َتْمَتنُِع ِمْنُه إاله بِااْلِْستِْرجا ِِ  (319)َدها َوِرعاَثها، َوَقالئِ (318)

بِِه  َوال أُِريَق لَُه َدٌم، َفلَْو أَنَّ اَْمَراء  ُمْسلِما  ماَت ِمْن َبْعِد هذا أََسفا  ما كانَ  (322) ما نالَ َرُجال  ِمْنُهْم َكْلمٌ  (321)

  .َملُوما ، َبلْ كاَن بِِه ِعْنِدي َجِديرا  



قُ  ِ ُيِميُت اْلَقْلَب َوَيْجلُِب اْلَهمَّ اْجتِما ُِ هؤالِء اْلَقْوِم َعلى باِطلِِهْم َوَتَفرُّ ُكْم َعْن َحقُِّكْم، َفقُْبحا  لَُكْم َفيا َعَجبا  َعَجبا !! َوّللاَّ

ُ  (324) ِحيَن ِصْرُتْم َغَرضا   (323) َوَتَرحا   ُيْرمى، ُيغاُر َعلَْيُكْم َوال ُتِغيُروَن، َوُتْغَزْوَن َوال َتْغُزوَن، َوُيْعَصى ّللاَّ

  .َوَتْرَضْونَ 

ةُ اْلَقْيظِ  اِم اْلَحرِّ قُْلُتْم ه ِذِه َحمارَّ ْيِر إلَْيِهْم فِي أَيه ،  (326) أَْمِهْلنا ُيَسبِّخْ  (325) َفإذا أََمْرُتُكْم بِالسَّ ا اْلَحرُّ َوإذا َعنَّ

ةُ اْلقُرَّ  تاِء قُْلُتْم هِذِه َصبارَّ ْيِر إلَْيِهْم فِي الشه ا اْلَبْردُ  (327) أََمْرُتُكْم بِالسَّ   .أَْمِهْلنا َيْنَسلِْخ َعنَّ

ِ ِمنَ  وَن" َفأَْنُتْم َوّللاَّ ْيِف أََفرُّ  ُكلُّ هذا فِرارا  ِمَن اْلَحرِّ َواْلقُرِّ "َفإذا ُكْنُتْم ِمَن اْلَحرِّ َواْلقُرِّ َتفِرُّ  (328) .السَّ

ُكمْ  (329) ال ُتقاتِلُوُهمْ  ِ  -َحتهى َيْبَدُؤوُكْم، َفإِنَّ ْمِدّللاه َُ ٌة أُْخرى لَُكْم  -بِِح اُهْم َحتهى َيْبَدُؤوُكْم ُحجَّ ٍة، َوَتْرُكُكْم إِيه َعلى ُحجَّ

ِ َفال َتْقُتلُوْا ُمْدبِ 
َعلى  (331) َوالُتْجِهُزوا (330)را ، َوال ُتِصيُبوا ُمْعِورا ، َعلَْيِهْم، َفإِذا كاَنِت اْلَهِزيَمُة بِإِْذِن ّللاه

ُهنَّ َضِعيفاُت اْلقُ  ، َوإِْن َشَتْمَن أَْعراَضُكْم، َوَسَبْبَن أَُمراَءُكْم، َفإِنَّ وى َواأْلَْنفُِس َجِريٍح، َوال َتِهيُجوا النِّساَء بِأَذى 

ا لَُنْؤَمُر بِاْلَكفِّ عَ  ِة بِاْلفِْهرِ َواْلُعقُوِل، إِْن ُكنه ُجلُ لََيَتناَولُ اْلَمْرأََة فِي اْلجاِهلِيَّ ُهنَّ لَُمْشِركاٌت، َوإِْن كاَن اْلرَّ  ْنُهنَّ َوإنَّ

 (333) أَِو اْلِهراَوةِ  (332)

ُر بِها َوَعقُِبُه ِمْن َبْعِدهِ  ا اْلَتَقْينا َواْلَقْوُم ِمْن أَ  (335)َوكاَن (334) .َفُيَعيَّ ناَبْدُء أَْمِرنا أَنَّ اِهُر أَنَّ َربَّ اِم، َوالظه  ْهِل الشه

ْسالِم واِحَدةٌ، َوال َنْسَتِزيُدُهمْ  (336) ُِ نا واِحٌد، َوَدْعَوَتنا فِي ااْل ْصِديِق  (337) واِحٌد، َوَنبِيَّ ِ َوالتَّ فِي اإْلِيماِن بِاّلله

َفُقْلنا: َتعالَْوا ُنداِوي ماال  !يِه ِمْن َدِم ُعْثماَن، َوَنْحُن ِمْنُه َبراءٌ لَِرُسولِِه َوال َيْسَتِزيُدوَننا َواأْلَْمُر واِحٌد إاِله َمااْخَتلَْفنا فِ

ائَِرِة َوَتْسِكينِ  ِة، َحتهى َيْشَتدَّ اأْلَْمُر َوَيْسَتْجِمَع، َفَنْقوى َعلى َوْضِع اْلَحقِّ فِي  (338) ُيْدَرُك اْلَيْوَم بِإِْطفاِء النه اْلعامَّ

 َوَوَقَدتْ  (341)اْلَحْرُب َوَرَكَدْت،  (340) َفأََبْوا َحتهى َجَنَحتِ  (339) !ُنداِويِه بِاْلُمكاَبَرةِ َمواِضِعِه، َفقالُوا: َبلْ 

 .(343)نِيراُنها َوَحِمَشتْ  (342)

َسْتنا ا َضرَّ اُهْم، َوَوَضَعْت َمخالَِبها فِينا َوفِيِهْم، أَجاُبوا ِعْنَد ذلَِك إِلَى الَِّذي َدَعوْ  (344) َفلَمه ناُهْم إِلَْيِه، فِأََجْبناُهْم َوإِيه

ُة، َواْنَقَطَعْت ِمْنُهُم اْلَمْعِذَرةُ، َفَمْن َتمَّ  (345) إِلى ماَدَعْوا، َوساَرْعناُهمْ  إِلى ما َطلَُبوا، َحتَّى اْسَتباَنْت َعلَْيِهُم اْلُحجَّ

ُ ِمَن اْلَهلََكِة، َوَمنْ  اِكسُ  َعلى ذ لَِك ِمْنُهْم َفُهَو الَِّذي أَنَقَذهُ ّللاه ُ  (347) الَِّذي رانَ  (346) لَجَّ َوَتمادى َفُهَو الره ّللاه

ْوِء َعلى َرْأِسهِ   (348) .َعلى َقْلبِِه، َوصاَرْت دائَِرةُ السَّ

  

 الناكثون 

 الى طلحة والزبير 



اَس َحتهى أَراُدونِي، وَ  ا َبْعُد، َفَقْد َعلِْمُتما َوإِن َكَتْمُتما أَنِّى لَْم أُِرِد النه ْن أَراَدنِي أَمه ُكما ِممَّ لَْم أُبايِْعُهْم َحتهى باَيُعونِي، َوإِنَّ

ال لَِعَرٍض  َة لَْم ُتبايِْعنِي لُِسْلطاٍن غاِصٍب، وَّ حاِضٍر، َفإِن ُكْنُتما باَيْعُتماِني طآئَِعْيِن  (349) َوباَيَعنِي، َوإِنَّ اْلعامَّ

ِ ِمن َقِريٍب َوإِن ُكنْ  بِيلَ َفاْرِجعا َوُتوبا إِلَى ّللاه بِإِْظهاِر ُكَما  (350) ُتما باََيْعُتمانِي كاِرَهْيِن َفَقْد َجَعْلُتمالِي َعلَْيُكماَ السَّ

ِة َواْلِكْتماِن، َوإِنَّ  ِقيَّ اَعَة َوإِْسراِر ُكَما اْلَمْعِصَية، َولََعْمِري ما ُكْنُتما بِأََحقِّ اْلُمهاِجِريَن بِالتَّ لَ  َدْفَعُكما هَذا اأْلَْمَر َقبْ الطه

 ُعْثماَن، َفَبْينِي أَن َتْدُخال فِيِه كاَن أَْوَسَع َعلَْيُكما ِمْن ُخروِجُكما ِمْنُه َبْعَد إِْقراِر ُكمابِِه. َوَقْد َزَعْمُتمآ أَنِّى َقَتْلتُ 

ْيخاِن َعن َوَبْيَنُكما َمن َتَخلََّف َعنِّى َوَعنُكما ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة، ُثمَّ ُيْلَزُم ُكلُّ اْمِري ٍء بَِقدْ  َها الشَّ ِر َمااْحَتَملَ، َفاْرِجعا أَيُّ

ارُ  ْجَتِمَع اْلعاُر َوالنه ْأيُِكما، َفإِنَّ ااْلَن أَْعَظُم أَْمِر ُكما اْلعاُرِمن َقْبِل أَن يَّ  (351) ...رَّ

أَْرَجأُْتما (352) لََقْد َنَقْمُتما ... ا، وَّ  َشْي ٍء كاَن لَُكما فِيِه َحق  َدَفْعُتُكما َعْنُه؟َكثِيرا ، أاَل ُتْخبِرانِي أَي   (353) َيِسير 

(354) 

َن اْلُمْسلِِميَن َضُعْفُت َعْنهُ  َفَعُه إلَيَّ أََحٌد مِّ  أَْم َجِهْلُتُه أْم أْخَطأُْت باَبُه؟ أَْم أَي  قِْسٍم اْسَتأَْثْرُت َعلَْيُكما بِِه؟ أَْم أَي  َحقٍّ رَّ

ِ ما كاَنْت لِي فِي اْلخِ  ُكْم َدَعْوُتُمونِي إِلَْيها، َوَحَمْلُتُمونِي َعلَْيها (355)الَفة َرْغَبٌة، َوال َفي اْلِوالَية إِْرَبٌة، َوّللاه   .َولِكنَّ

َبْعُتُه، َوَمااْسَتسَ  ِ َوما َوَضَع لَنا َوأََمَرنا بِاْلُحكِم بِِه َفاتَّ ا أَْفَضْت إِلَيَّ َنَظْرُت إِلى ِكتاِب ّللاَّ بِي  َفلَمه ُ َعلَْيِه  -نَّ النَّ َصلَّى ّللاَّ

ما َوإْخوانِي َفاْقَتَدْيُتُه، َفلَْم أْحَتْج فِي ذلَِك إلى َرأيُِكما،َوال َرأيِ َغْيِرُكما، َوال َوَقَع ُحْكٌم َجِهْلُتُه َفأَْسَتِشيَر كُ  -َوالَهَ 

 (356) ا ما َذَكْرُتما ِمْن أْمِر اأْلُْسَوةِ اْلُمْسلِِميَن َولَْو كاَن ذلَِك لَْم أَْرَغْب َعنُكما َوالَعْن َغْيِرُكما. َوأمه 

ِ َصلَّى ّللاه فإنَّ ذلَِك أْمٌر لَّْم أْحُكْم أَنا فِيِه بَِرأَيي، َوال َولَّْيُتُه َهوى  ِمنِّي، َبلْ َوَجْدُت أَنا َوأْنُتما ما جاَء بِه  َرسُولُ ّللاه

ُ ِمْن َقْسِمِه، َوأْمضى فِيِه ُحْكَمُه َفلَْيَس لَُكماَعلَْيِه َوالِِه َقْد فُِرَغ ِمْنُه َفلَْم أَْحَتْج إلَيْ  ِ  -ُكما فِيما َقْد َفَرَغ ّللاه ِعْنِدي  -َوّللاه

 .(357)َوال لَِغْيِرُكما فِي هذا ُعْتبى

ْبرَ  اُكُم الصَّ ، َوأْلَهَمنا َوإيه ُ بِقُلُوبِنا َوُقلُوبُِكْم إلَى اْلَحقِّ
  .أَخَذ ّللاه

هُ َوكاَن َعْوَنا  بِاْلَحقِّ َعلى ُثمَّ قالَ عليه السالم: رَ  ُ اَْمَرأ  َرأى َحقَّا  َفأعاَن َعلَْيِه، أَْو َرأى ِجْورا  َفَردَّ
ِحَم ّللاه

ا ُشَركاُؤَك فِي هَذا اأْلَْمِر َفقالَ  .(358)صاِحبِهِ  َبْيُر: ُنبايُِعَك َعلى أَنه   :َوَقْد قالَ لَُه َطْلَحُة َوالزُّ

ُكما َشِريكاِن  ِة َوااْلِْستِعاَنِة، َوَعْوناِن َعلَى اْلَعْجِز َواأْلََودِ ال َولِكنَّ  .(360)،(359)فِي اْلقُوَّ

انِ  اِن إِلَْيِه بَِسَبٍب،  (361) ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهما َيْرُجوا اأْلَْمَرلَُه، َوَيْعِطفُُه َعلَْيِه ُدوَن صاِحبِِه: الَيُمته ِ بَِحْبٍل، َوالَيُمده
إِلَى ّللاه

(362) 

ِ لَئِْن أَصاُبوا الَِّذي ُيِريُدوَن لََينَتِز  (363) اِحٍد ِمْنُهما حاِملُ َضبٍّ ُكلُّ و ِشُف قِناَعُه بِِه َوأّلله ا َقلِيٍل َيكه لِصاِحبِِه، َوَعمه

  .َعنَّ هذا َنْفَس هذا، َولََيأْتَِينَّ هذا على هذا



 (364) َقْد قاَمِت اْلفِئُة اْلباِغَيُة َفأَْيَن اْلُمْحَتِسُبوَن؟

ِ اَك َم لَُهُم اْلَخَبُر، َولُِكلِّ َضلٍَّة ِعلٌَّة، َولُِكلِّ ناِكٍث ُشْبَهٌة. َوّللاه َنُن، َوقُدِّ ْت لَُهُم السُّ  (365)ُوُن َكُمْسَتِمِع اللَّْدِم، َقْد ُسنَّ

اِعَي، َوَيْحُضُر اْلباِكَي "ُثمَّ الَيْعَتبِرُ   .(366)"َيْسَمُع النه

ِ ما أَْنَكُروا  ... ُهْم لََيْطلُُبوَن َحقها  َتَرُكوهُ، َوَدما ُهْم َسَفُكوهُ،  (367) َعلَيَّ ُمنَكرا ، َوالَجَعلُوا َبْينِي َوَبْيَنُهْم نِْصفا  َوّللاه َوإِنَّ

لَِبةُ   (368) َفإِن ُكنُت َشِريَكُهْم ِفيِه َفإنَّ لَُهْم َنِصيَبُهْم ِمْنُه، َوإْن كاُنْوا ُولُّوهُ ُدِوني َفَما الطَّ

ْسُت َواللُبَِّس َعلَيَّ  إاِله  لَ َعْدلِِهْم لَْلُحْكُم َعلى أَنفُِسِهْم َوإِنَّ َمِعي لََبِصيَرِتي: مالَبَّ ، َوإِنَّها لَْلفِئُة اْلباِغَيُة قَِبلَُهْم، َوإِنَّ أَوَّ

ْبَهُة اْلُمْغِدَفةُ  (369) فِيَها اْلَحماُء َواْلُحَمةُ  اْلباِطلُ َعْن نِصابِِه،  (371) َوَقْد زاحَ  َوإِنَّ اأْلَْمَر لَواِضحٌ  (370) َوالشُّ

ِ أَلُْفِرَطنَّ  (372) َوانَقَطَع لِساُنُه َعْن َشَغبِهِ  ،  (374)لَُهْم َحْوضا  أََنا ماتُِحُه،  (373) َواْيُم ّللاه الَيْصُدُروَن َعْنُه بِِريٍّ

ىٍ  (375) َواْلَيُعبُّونَ   .(376)...َبْعَدهُ فِي ِحسه

هُ  ... ، َفاْحلُلْ ما َعَقدا، َوال ُتْحِكْم لَُهما ما  (377) ما َقَطعانِي َوَظلِمانِي، َوَنَكثا َبْيَعتِي، َوأَلََبااللهُهمَّ إنَّ اَس َعلَيَّ النه

ال َوَعِمال. َولََقِد اْسَتَثْبُتُهما ماَم اْلِوقا ِ، َقْبلَ اْلقِتاِل، َواْسَتأَْنْيُت بِِهما أَ  (378) أَْبَرما، َوأَِرِهَمآ الَمساَءَة فِيما أَمَّ

ْعَمَة،  (379) ا اْلعافَِيةَ  (380)َفَغِمَطا النِّ  (381) .َوَردَّ

  :'البن عباس لما أرسله عليه السالم الى الزبير يستفيأه الى طاعته قبل حرب الجمل'

ْوِر عاقِصا  َقْرَنُه،  َك إن َتْلَقُه َتِجْدهُ َكالثَّ ْعبَ َيْرَكُب  (382)ال َتْلَقَينَّ َطْلَحَة َفإنَّ لُولُ! َولِكِن  (383) اْلصَّ َوَيقُولُ: ُهَو اْلذَّ

 ، ُه أَْلَيُن َعِريَكة  َبْير َفإنَّ  َفقُل لَُه: َيقُولُ لََك اْبُن خالَِك: َعَرْفَتنِي بِاْلِحجاِز َوأَْنَكْرَتنِي بِاْلِعراِق، َفما َعدا (384)اْلَق الزُّ

ا َبدا؟ (385)  (386) .ِممه

ِ ال أُكونُ  ... ُبِع َتناُم َعلى ُطوِل اللَّْدِم،  َوّللاَّ  راِصُدها (388) َحتهى َيِصلَ إلَْيها طالُِبها، َوَيْختِلَها (387)َكالضَّ

اِمِع اْلُمِطيِع العاِصَي اْلُمِريبَ  (389) أََبدا  حتهى َيأْتَِي  (390) َولِكنهى أَْضِرُب ِباْلُمْقبِِل إَلى اْلَحقِّ اْلُمْدبَِر َعْنُه، َوبِالسه

ُ َعلَ 
ُه َصلَّى ّللاَّ ُ َنبِيَّ ِ ما ِزْلُت َمْدفُوعا  َعْن َحقِّى ُمْسَتأَْثرا  َعلَىَّ ُمْنُذ َقَبَض ّللاَّ  َعلَْيِه َوالِِه َحتهى َيْوِم ىَّ َيْوِمى، َفَوّللاَّ

 .(391) .النهاِس هذا

ُه َقْد باَيَع بَِيِدِه َولَْم ُيبايِْع بَِقْلبِِه، َفَقْد أقَ  ... َعى اْلَولِيَجَة، َيْزُعُم أَنَّ َفْلَيأِْت َعلَْيها بِأَْمٍر ُيْعَرُف،  (392)رَّ بِاْلَبْيَعِة، َوادَّ

َر ِحْزَبُه،  (393) .َوإاله َفْلَيْدُخلْ فيما َخَرَج ِمْنهُ  ْيطاَن َقْد َذمَّ لَِيُعوَد  (395)َواْسَتْجلََب َجلََبُه،  (394)أاَل َوإنَّ الشَّ

ِ ما أَْنَكرُوا َعلَىَّ ُمْنَكرا ، َوال َجَعلُوا َبْينِي َوَبْيَنُهْم  (396)َيْرِجَع اْلباِطلُ إلى نِصابِِه، اْلَجْوُر إلى أَْوطانِِه، وَ  َوّللاَّ

 .(397)َنِصفا  

 في المسؤول في دم عثمان 



ا  ُهْم َتَرُكوهُ، َوَدما  ُهْم َسَفُكوهُ، َفلَئِن ُكْنُت َشِريَكُهْم فِ ُهْم لََيْطلُُبوَن َحقَّ يِه َفإنَّ لَُهْم َلَنِصيَبُهْم ِمْنُه، َولَئِن كاُنوا َولُوهُ َوإنَّ

ا  َقْد َفَطَمتْ  تِِهْم لََعلى أَْنفُِسِهْم، َيْرَتِضُعوَن أُمه بَِعُة إاله ِعْنَدُهْم، َوإنَّ أَْعَظَم ُحجَّ َوُيْحُيوَن بِْدَعة  َقْد  (398)، دُونِي َفَما التَّ

 .(399)أُِميَتْت، يا َخْيَبةَ 

ِ َعلَْيِهْم َوِعْلِمِه فِيِهمْ الده  ِة ّللاَّ   .اِعِى! َمْن َدعا! َوإالَم أُِجيَب! َوإنهي لَراٍض بُِحجَّ

  

 التهديد بالحرب 

. َوِمَن اْلَعَجِب َبْعثَ  ْيِف، َوَكفى بِِه شافِيا  ِمَن اْلباِطِل َوناِصرا  لِْلَحقِّ عاِن ُتُهْم إَلىَّ َفإْن أََبْوا أَْعَطْيُتُهْم َحدَّ السَّ أَْن أَْبُرَز لِلطَّ

ْرِب، َوإنِّي لََعلى  (401)اْلَهُبولُ،  (400) َوأَْن أَْصبَِر لِْلِجالِد! َهِبلَْتُهمُ  ُد بِاْلَحْرِب، َوال أُْرَهُب بِالضَّ لََقْد ُكْنُت َوما أَُهدَّ

والفساد في  (403) قتال اهل البغي والنكثأال وقد أمرني ّللاَّ ب ...(402).َيقِيٍن ِمْن َربِّى، َوَغْيِر ُشْبَهٍة ِمْن ِدينِي

ا القاسطون ا الناكثون فقد قاتلت، وامه ا المارقة (404) األرض، فامه  ...فقد دوخت (405) فقد جاهدت، وأمه

(406)،(407). 

  

 عند خروجه لقتال اهل البصرة 

ُ َعلَْيِه َوالِِه" َولَ  دا  "َصلَّى ّللاه َ ُسْبحاَنُه َبَعَث ُمَحمَّ
ة ، َفساَق إنَّ ّللاه ِعي ُنُبوَّ َن اْلَعَرِب َيْقَرأُ ِكتابا ، َوال َيدَّ ْيَس أََحٌد مِّ

أَُهْم َمَحلََّتُهْم،  اَس َحتهى َبوَّ ْت َصفاُتُهمْ  (409)َوَبلََّغُهْم َمْنجاَتُهْم، َفاْسَتقاَمْت َقناُتُهْم،  (408)النه   .َواْطَمأنَّ

  

 فضل علي 

ِ إْن ُكْنُت لَفِي س ما َعَجْزُت َوال َجُبْنُت، َوإنَّ َمِسيِري هذا  (411)َحتهى َتَولَّْت ِبَحذافِيِرها،  (410)اَقتِها، أَما َوّللاه

  .اْلباِطلَ َحتهى َيْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنبِهِ  (412) لِِمْثلِها، َفأَلَْنقَُبنَّ 

م باألمس كما أنا صاحبهم اليوم، مالي ولقريش! وّللاَّ لقد قاتلتهم كافرين، وألقاتلنههم مفتونين، واني لصاحبه

ا قريش إاله أنه ّللاَّ اختارنا عليهم، فادخلناهم في حيزنا  (413) ...وّللاَّ ما تنقم منه

  

 في ذكر السائرين الى البصرة لحربه 

اِن ماِل اْلُمْسلِِميَن الَِّذي فِي َيَديَّ َوَعلى أْهِل ِمْصٍر ُكلُّ  ... الِي َوُخزه ُهْم فِي طاَعتِي َوَعلى َبْيَعتِي، َفَقِدُموا َعلى ُعمه

ُتوْا َكلَِمَتُهْم، َوأَْفَسُدوا َعلَيَّ َجماَعَتُهْم، َوَوَثُبوا َعلى ِشيَعتِي، َفَقَتلُوا طاِئَفة  ِمْنُهْم َغْدرا ،  (414) َوطائَِفٌة َعُضوا َفَشتَّ



َ صاِدقِينَ 
 (415) ...َعلى أْسيافِِهْم، َفضاَرُبوا بِها َحَتى لَقُوا ّللاه

انِ   (417)َبْيِت ماِل اْلُمْسلِميَن َوَغْيِرِهْم ِمْن أَْهلِها َفَقَتلُوا طاِئَفة  َصْبرا ،  (416) َفَقِدمُوا َعلى عاِملِي بِها َوُخزه

ِ لَْو لَْم ُيِصيبُوا ِمَن اْلُمْسلِميَن إاِله َرُجال  واِحدا  ُمْعَتِمِدينَ  هُ لََحلَّ لِي َقْتلُ لَِقْتلِ  (418) َوطائَِفة  َغْدرا ، َفَوّللاَّ ِه باِلُجْرٍم َجرَّ

ُهْم َقْد قَ  َتلُوا ِمَن اْلُمْسلِِمين ِمْثلَ ذلَِك اْلَجْيِش ُكلَِّه، إِْذَحضَرُوهُ َفلَْم ُيْنِكرُوا َولَْم َيْدَفعُوا َعْنُه بِلِساٍن َوالَيٍد، َد ِْ ما أَنَّ

ِة الَّتِي َدَخلُوا بِها َعلَْيِهمْ   (419) .اْلِعدَّ

  

 وارج الخ

ُعوا،  (420)َفقُْمُت بِاأْلَْمِر ِحيَن َفِشلُوْا،  َوَمَضْيُت  (422) "َوَنَطْقُت ِحيَن َتْعَتُعوا،" (421)َوَتَطلَّْعُت ِحيَن َتَقبَّ

ِ ِحيَن َوَقفُوا، َوُكْنُت أَْخَفَضُهْم َصْوتا ، َوأَْعالُهْم َفْوتا ،  ْسَتْبَدْدُت َوا (424)َفِطْرُت بِِعنانِها،  (423)بُِنوِرّللاه

ُكُه اْلَقواِصُف، َوال ُتِزيلُُه اْلَعواِصُف، لَْم َيُكْن أِلََحٍد فِيَّ َمْهَمٌز، َوال لِقائٍِل فِيَّ (425)بِِرهانِها  َمْغَمٌز، ، َكاْلَجَبِل ال ُتَحرِّ

لِيلُ ِعْنِدي َعِزيٌز َحتهى آُخَذ اْلَحقَّ لَُه، َواْلَقِويُّ ِعْنِدي َضِعيٌف حَ  (426) ِ الذَّ تهى آُخَذ اْلَحقَّ ِمْنُه، َرِضينا َعِن ّللاه

ِ أَلَنَ  ُ َعلَْيِه َوالِِه َوّللاه ِ؟ َصلَّى ّللاه ِ أَْمَرهُ. أََترانِي أَْكِذُب َعلى َرُسوِل ّللاه َقُه َفال أَُكوُن َقضاَءهُ، َوَسلَّْمنا ّلِله لُ َمْن َصدَّ ا أَوَّ

لَ َمْن َكَذَب َعلَْيِه، َفَنَظْرُت فِي أَ   .(427)ْمِري َفإذا طاَعتِي َقْد َسَبَقْت َبْيَعِتي، َوإَذا اْلِميثاُق فِي ُعُنقِي لََغْيِريأَوَّ

  

  (948في تخويف اهل النهروان)

ْهِر، َوبِأَْهضاِم هَذا اْلغائِِط،  (429) َفأََنا َنِذيٌر لَُكْم أَْن ُتْصِبُحوْا َصْرعى ُكْم: َقْد ُسْلطاٍن ُمبيٍن َمعَ  (430)بِأَْثناِء هَذا النَّ

َحتْ  اُر، َواْحَتَبلَُكمُ  (431) َطوَّ اْلِمْقداُر، َوَقْد ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن هِذِه اْلُحُكوَمِة، َفأََبْيُتْم َعلَيَّ إباَء  (432) بُِكُم الده

 (434)اْلهاِم، ُسَفهاُء اأْلَْحالِم،  (433) اْلُمخالِفِيَن اْلُمنابِِذيَن، َحتهى َصَرْفُت َرْأيِي إلى َهواُكْم َوأَْنُتْم َمعاِشُر أَِخفهاءُ 

ا(435)َولَْم آِت ال أَبا لَُكْم ُبْجرا   ِ  (436) .، َوال أََرْدُت بُِكْم ُضرَّ ا َسِمَع َقْولَُهْم 'ال ُحْكَم إاله ّلِله   :'في اْلَخواِرِج لَمه

هُ  الُم: َكلَِمُة َحقٍّ ُيراُد بَِها باِطلٌ، َنَعْم إنَّ ُه الُبدَّ  قالَ َعَلْيِه السَّ ِ، َولِكْن هُؤالِء َيقُولُوَن: ال إْمَرَة، َوإنَّ ال ُحْكَم إاله ّلِله

 ُ
اِس ِمْن أَِميٍر َبرٍّ أَْو فاِجٍر، َيْعَملُ فِي إْمَرتِِه اْلُمْؤِمُن، َوَيْسَتْمتُِع فِيَها اْلكافُِر، َوُيَبلُِّغ ّللاه  ِفيَها اأْلََجلَ، َوُيْجَمُع بِِه لِلنه

ِعيِف ِمَن اْلَقِوىِّ َحتهى َيْسَتِريَح َبر  َويُ اْلَفي ُء، وَ  ُبلُ، َوُيْؤَخُذ بِِه لِلضَّ ، َوَتأَْمُن بِِه السُّ  .ْسَتراَح ِمْن فاِجرٍ ُيقاَتلُ بِِه اْلَعُدوُّ

ا َبَعَثُه لاِْلِْحتِجاج َعَلى اْلَخواِرج(437) اِس، لَمه   :َوَقال لَِعْبِدّللاه ْبِن اْلَعبه

الٌ الُتخاِصْمُهْم بِ  ُهْم لَْن َيِجُدوا  (438) اْلقُْراِن َفإِنَّ اْلقُْراَن َحمه ِة ِفإِنَّ نَّ ُذو ُوُجوٍه َتقُولُ َوَيقُولُوَن، َولِكْن خاِصْمُهْم بِالسُّ

 .(440)،(439) .َعْنها َمِحيصا  



  

 يكشف للخوارج الشبهة وينقض حكم الحكمين 

ُ َعلَْيِه َوالِِه بَِضاللِي، َفإْن أََبْيُتْم إاله أَْن َتْزُعُموا أَنِّي أَخْ  ٍد َصلَّى ّللاَّ ِة ُمَحمَّ َة أُمَّ َطأُْت َوَضَلْلُت َفلَِم ُتَضلِّلُوَن عامَّ

ْقِم، َوَتْخلُِطوَن مَ َوَتأُْخُذوَنُهْم بَِخطائِي، َوُتَكفِّرُوَنُهْم بُِذُنوبِي، ُسُيوفُُكْم َعلى َعواِتقُِكْم َتَضُعوَنها َمواِضَع اْلُبْرِء َوال ْن سُّ

انَِي "اْلمُ  ُ َعلَْيِه َوالِِه َرَجَم الزه ِ َصلَّى ّللاَّ ْحَصَن" ُثمَّ َصلهى َعلَْيِه، ُثمَّ أَْذَنَب بَِمْن لَْم ُيْذنِْب َوَقْد َعلِْمُتْم أَنَّ َرُسولَ ّللاَّ

اِرَق َوجَ  َث ِميراَثُه أَْهلَُه، َوَقَطَع السه َثُه أَْهلَُه، َوَقَتلَ اْلقاتِلَ َوَورَّ َم َعلَْيِهما ِمَن اْلَفى َورَّ انَِي َغْيَر اْلُمْحَصِن، ُثمَّ َقسَّ لََد الزه

 ِ ُ َعَلْيِه َوالِهِ  -ِء، َوَنَكَحا اْلُمْسلِماِت، َفأََخَذُهْم َرُسولُ ّللاه ِ فِيِهْم، َولَْم َيْمَنْعُهْم َسْهَمُهْم  -َصلَّى ّللاه بُِذُنوبِِهْم، َوأَقاَم َحقَّ ّللاه

  .َولَْم ُيْخِرْج أَْسماَءُهْم ِمْن َبْيِن أَْهلِهِ  ِمَن اأْلْسالِم،

ْيطاُن َمراِمَيُه، َوَضَرَب بِِه تِيَههُ  اِس َوَمْن َرمى بِِه الشَّ َوَسَيْهلُِك فِيَّ ِصْنفاِن: ُمِحب  ُمْفِرٌط  (441) ُثمَّ أَْنُتْم ِشراُر النه

، َوُمْبِعٌض مُ  َمُط َيْذَهُب بِِه اْلُحبُّ إِلى َغْيِر اْلَحقِّ اِس فِيَّ حاال  النَّ ، َوَخْيُر النه ْفِرٌط َيْذَهُب بِِه اْلُبْغُض إِلى َغْيِر اْلَحقِّ

اُكْم َواْلفُرَقَة، ِ َعلَى اْلَجماَعِة، َوإِيه واَد اأْلَْعَظَم، َفإِنَّ َيَدّللاه اِس  اأْلَْوَسُط، َفاْلَزُموهُ، َواْلَزُموا السَّ اذَّ ِمَن النه َفإنَّ الشه

ْيط  اِن، َكما لِلشَّ

ئبِ  اذَّ ِمَن اْلَغَنِم لِلذِّ   .أَنَّ الشه

عارِ  َم اْلَحَكماِن لُِيْحِييا ما أَْحَيا  (442) أال َمْن َدعا إِلى هَذا الشِّ ما ُحكِّ َفاْقُتلُوهُ َوَلْو كاَن َتْحَت ِعماَمِتي هِذِه. َوإِنَّ

َبْعناُهْم، اْلقُراُن، َوُيِميتا ما أَماَت اْلقُْراُن، َوإِْحياُؤهُ ااْلِجْ  َنا اْلُقْراُن إِلَْيِهِم اتَّ تِما ُِ َعلَْيِه، َوإِماَتُتُه ااْلِْفتِراُق َعْنُه، َفإِن َجرَّ

َبُعونا َفلَْم اتِ  ُهْم إِلَْيَنا اتَّ ْسُتُه َعلَْيُكْم إِنَّ  (444) َوالَخَتْلُتُكمْ  (443)ُبْجرا ،  -الأَبالَُكمْ  -َوإِْن َجرَّ َما َعْن أَْمِرُكْم، َواللَبَّ

َيا اْلقُْراَن َفتاها َعْنُه، َوتَ  َرَكا اْلَحقَّ َوُهما ُيْبِصرانِِه، اْجَتَمَع َرْأُي َملَئُِكْم َعلَى اْختِياِر َرُجلَْيِن، أََخْذنا َعلَْيِهما اَْن الَيَتَعدَّ

ْمدِ َوكاَن اْلَجْوُر َهوا ُهما َفَمَضيا َعلَْيِه َوَقْدَسَبَق اْستِْثناُؤنا َعلَْيِهما فِي ا لِْلَحقِّ ُسوَء  (445) ْلُحُكوَمِة بِاْلَعْدِل َوالصَّ

 .(446)َرْأيِِهما، َوَجْوَر ُحْكِمِهما

ْهَرَوانِ  الُم، َوقْد مرَّ بَقْتَلى الَخواِرِج يْوَم النَّ   :َوقالَ َعَلْيِه السَّ

هم يا أ (447) !ُبْؤسا  لَُكم ُكْم، فقيلَ لُه: مْن غره ُكْم َمْن َغرَّ  ميَرالمْؤمنيَن؟ لََقْد َضرَّ

، وَفَسَحْت لَُهْم في الَمعاِصي، ووَ  ْتُهْم بِاألمانِيِّ وِء؛ َغرَّ اَرةُ بِالسُّ ْيطاُن اْلُمِضلُّ، والنَّفُس األمَّ َعَدْتُهُم فقالَ: الشَّ

ارَ  (448) اإلْظهاَر؛  .(449)فاْقَتَحَمْت بِِهُم النَّ
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اميرالمؤمنين يعظهم في الرجو ِ عن مقالتهم والعودة إلى بيعتهم، فأجابوا النصيحة برمي السهام وقتال 

إنهه عليه السالم خاطب به  اصحابه عليه السالم، فأمر بقتالهم، وتقدم القتال بهذا االنذار الذي تراه، وقيل:

 . [الخوارج الذين قتلهم بالنهروان

 .ـ صرعى: جمع صريع، أي طريح 429

 .ـ األهضام: جمع هضم، وهو المطمئن من الوادي. الغائط: ما سفل من األرض، والمراد هنا المنخفضات 430

 .ـ طوحت بكم الدار: قذفتكم في متاهة ومضلَّة 431

 .حتبلكم: أوقعكم في حبالته، والمقدار: القدر االلهيـ احتبلكم المقدار: ا 432

 .ـ أخفاء الهام: ضعاف العقل، الهام الرأس، وخفها كناية عن الطيش وقلة العقل 433

 .ـ سفهاء األحالم: السفهاء: الحمقى، واالحالم: العقول 434

 .: الشر واالمر العظيم والداهية-بالضم -ـ الُبجر 435



 .934:4وج الذهب: مر -'36ـ الخطبة: ' 436

 .للطبري 99:6التاريخ:  -كتاب األم لالمام محمد بن ادريس الشافعي -'93ـ الخطبة: ' 437

ال': أي يحمل معاني كثيرة 438  .ـ 'القرآن حمه

 .ـ 'محيصا ': أي مهربا   439

 .البن األثير 999:9النهاية:  -'44ـ الرسالة: ' 440

 .اللتهـ 'ضرب به تيهه': سلك به في بادية ض 441

 .ـ الشعار: عالمة القوم في الحرب والسفر، وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضا   442

 .ـ البجر: بضم الباء: الشره واألمر العظيم 443

 .ـ َخَتلَتُكم: خدعتكم، والتلبيس: خلط األمر وتشبيهه حتى ال يعرف 444

مد: القصد 445  .ـ الصه

 .993:4مروج الذهب:  -3348و  98:6تاريخ الطبري:  -'944ـ الخطبة: ' 446

ة والضيق 447  .ـ البؤس: الشده

 .ـ االظهار: الغلبة 448

 .'343ـ قصار الحكم: ' 449

 .للشيخ الصدوق 439ص  :علل الشرايع -'69ـ الخطبة: ' 450
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